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දිස්ත්රික් ල කමකම් /දිසාපතිතුමාකේ පණිවිඩය 

 

 ර්ජ්යේ කසේවක ේ ්රමුඛා්යායලේ වන්කන්ේ ජ්නත්වේ ුඛිතතේ මුඛදිතේිරීමමල.ේ මමේ ්රමුඛා්යායලේ ස්නනලේ

්රගනුවස්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේමන්න්ේු කේ්රනුේ,බනේම ජ්නේකමක වරේඅනුපක කලේ

කේ.ේම ජ්නල්ේකවතේවඩ්ේුඛබද්යිේදිවිකපකවතක් ලේ,බ්ේදීමේඋකදස්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ

සමගේ ම්මේ ගමන්ේ ලනේ ස ේ ඒේ  ්ේ බැදීේ සිටිනේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ ක්ොඨාස්සේ ද න නේ න න්න්ේ

,ැකබන්න්ේවූේඅීවිතීලේස කලෝගලේුඛළුප කේකනොකේ. 

2017ේ වසරේ න ළේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ලේ පුර්ේ සැ,ුඛ කේ ස්ස්ේ ්රේ ගනිමින්ේ ලය්යායලටේ නංවනේ ,දේ

පරිප්,න, සංවයානන, සංස්් ෘති්, ආගමි්,සම්ජීලේ ්ේස ජීවනලේලන්දීේක,සේසිලලුේඅංශව,ේසමස්තේ

වැඩසට න්ේ ම ජ්නේ කමක වරේ උකදස්ේ කලොමුඛේ ක්රිණි.ේ මහි,්ේ මකීේ සිලලුේ අංශව,ේ ්්යාලභ්රලන්ේ

සිලලුේජ්නත්වකේේුඛබේසිීධිලේඋකදස්ේේස්නනීලේ ්ේ්රශස්යේඅුරින්ේු කේිරීමමටේ ැිරේවූේබැේේුම ත්ේ

සන ටින්ේකමහි,්ේසඳ න්ේ්රමි. 

සීත්ව්ේ ්ේක්ොක,ොන්න්වේලනේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්සේව,ේ්තිේවූේගංවන රේතත්ත්වක දීේකසේමේ

ුති ්සක ේ මත්ේ සට නක් ලේ ක,සේ සළකුණුේ තැබූේ රත්නපුරේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ගංවන රේ තත්ත්වක දීේ

ම ජ්නල්ේකවතින්ේ,දේආන්රේඋප්්රේ්ඩිනමින්ේසීත්ව්ේ ්ේක්ොකළොන්න්වේලනේ්ර්කීය ලේකම් කේ

ක්ොඨාස්සේකද්ටත්, රත්නපුරේදිස්ත්රික් ල්ක ේ්,ප්තේ ්ේිරරි්ම,ේලනේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්සේ

කද්ටත්ේ ,බ්ේ කදමින්ේ ස කලෝගලේ දැක් ලවීමටේ  ැිරේ විණි.ේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ

නි,න්ීමන්ේකසේම, ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්සේ13ේ්ේනි,න්ීමන්ේවිසින්ේක කේසඳ ්ේු ක්ළේර්ජ්්්රිලේ

අගලේ්ළේුත්තිර. 

කමමේවසරේමුඛ,මේම මේවිස්සිරන්ේුඛසංකලෝගේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ේසංකීයාේක ේවැඩේ

අවසන්ේක්ොටේවිවෘතේිරීමමටේසැ,ුඛ කේ්රේතිබුේත්ේප්,නලේ්රේගතේකනො ැිරේවිවිනේබ්න්ේුදිරික ේ

ඒේ්ටුත්තේපම්ේ්රලීමටේසිදුේවිල.ේනමුඛදුේක කේවසරේ්න ,තේමහිේසිලලුේ්ටුන ේනිමේ්රලීමටේසිලලුේ

විධිවින්නේක කවනේවිටත්ේක්රිල්වටේනංව්ේ්ත.ේජ්නත්වේකවතේවඩ්ේප ුඛේක ටේදිකන්ේමමන්න්ේකසතේ

සැ,සිලේ ැිරේබවේමමේවිශ්ව්සේ්රමි. 

බ්න්ේ ්ේ ගැටළුේ පරිප්,නේ්යාතවයක දීේ මක් ලවේ අත්වැමේ බැදේ ගන්න්ේ්ුණණුල.ේ කමවන්ේ දු්්්රත්ේ

උකදස්ේමුඛහුේේදීමත්, ඊටේපින්න ුණේකසවීමත්ේඅතයවශයලේවන්කන්ල.ේමක,සේපින්න ුණ, වි්මපේකසොල්ේ

ගැනීමේන න්න්ේක්ොළඹේ දිසත්්රික් ල්ලේුදිරිලටේකගනේල්මේඋකදස්ේම්කේේසිලලුේනි,න්ීමන්දේ්ර්කීය ලේ

කම් කේක්ොඨාස්සේ13ේ්ේසිලලුේනි,න්ීමන්දේම්ේ ්ේමක් ලවේගමන්ේ්රන්ේබවේමමේතරක ේවිශ්ව්සේ්රමි.ේ

ඊටේ අභික්රේතේ වූේ න්ල්ත්වලේ අාණ්ඩවේ සැ,සීමේ උකදස්ේ මමේ අධි්්ස්නය ලීවේ ්ටුන ේ ්රනේ බවදේ

සට න්ේිරීමමටේ්ැමැත්කතමි.ේමනයින්ේම ජ්නේකසේවලේඋකදස්ේසිලලුේපරිප්,නමල, සංවයානනමලේ ්ේ

අකනක් ලේඅංශව,ේ්ටුන ේඋකදස්ේඔබේසිලලුේකදන්කේේකනොපුඛබස්න්ේ වීයාල, අපූයාවත්වකලන්ේුන ේවූේ

නියාම්ේය ලිේ ක්රිල්්්ර් ක, ආලතනි්ේ දැක් ලම, කමක වරේ සෑමේ නික ක්ල්ේ ,දේ ස කලෝගල, 

ර්ජ්්්ීමමලේ්ැපවීමේ අතීතක ත්ේවයාතම්නක ත්ේපැමිකේමින්ේතිකබනේුදිරිේ අන්ගතක දීත්ේුඛපුුණදුේ

වි,සටේමමේඒේඅුරින්මේබ,්කපොකරොත්න ේවනේබවේකමහි,්ේසට න්ේ්රේතබමි.ේ 

 

ුඛනිමේ්න්නන්ගර 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ/ේදිස්පති 

ක්ොළඹේපරිප්,නේදිස්ත්රික් ල්ල 
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ල ප්,නකලන් 

ස ේතිරස්රේසංවයානනකලන් 

්රමුඛාතමේදිස්වේ.ේ.ේ.ේ! 

 
 

කමකහවර 

 

නියාම්ේය ලීවේ ් 

නවයය ලීවේපවත්න්ේස කපත් 

්ළමන්්රේකලන්ේජ්නේජීවිතල 

සවිබ,ේගැන්වීමටේදිස්ව 

කමක ලවීමේ.ේ.ේ.ේ! 
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1 . දිස්ත්රික් ලකය ළිබඳ හ හැන්වීමම 

,ං්්කේේ අගනුවරේ පිහිටිේ දිස්ත්රික් ල්ලේ වනේ කමහිේ ජ්නග නලේ 2309199ේ ක් ලේ ජීවත්වනේ අතරේ ්ර්කීය ලේ

කම් කේ ක්ොඨාස්ශේ 13ේ ිරන්ේ ුක් ලතේ කේ.ේ රජ්ක ේ ්ටුන ේ දිස්ත්රික් ලේ මටිටමින්ේ කමක ලවීමේ ේ ක්ොළඹේ

දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ ්රන්නේ ්්යාලභ්රලේ වනේ අතරේ බස්න්හිරේ පළ්ත්ේ සභ්වේ සමගදේ සෘුේ

ස කබන්ධී්රේලක් ලේපවත්ව්කගනේල්මදේඒේඅතරේ්රන්නේකේ. 

විේකශේ්කලන්මේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ආයාක ්ේ සංවයානනේ ්ටුන ේ කමන්මේ ආයාක ්ඇේ සම්ජ්ඇේ සංස්්ෘති්ේ  ්ේ

ුඛබස්නනේ්ටුන ේදේඒේඒේඅම්තය්ංශේවලින්ේ,ැකබනේ්රතිප්දනේඔස්කසේේක්රිල්ත්ම්ේ්රනුේ,බනේඅතරේ

මමන්න්ේ ජ්නත්වකේේ ජීවනේ තත්වලේ ඵ,ද්යීේ ක,සේ නංව්ලීමේ දැනටේ ක්රිල්ත්ම්ේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ලේ

සංුක් ලතේසැ,ැස්ක කදේ්රන්නේඅරමුඛේේබවටේපත්්රේ්ත. 
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1.1 දිස්ත්රික් ල මාමම් 

 

බස්න්හිරේප,්කත්ේ්රන්නමේදිස්ත්රික් ල්ලේවනේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේවයාගේිර..6.675ේිරන්ේුක් ලතල.ේකමහිේ

ම්යි කේ වශකලන්ේඋන රින්ේ්ැළණිේගඟදේ ඇේ දකුකේන්ේප්නදුරේ කබොමකගොඩේ ගඟදේ ඇේ බස්න්හිරින්ේමුඛහුදුේ

තිරලදඇේනැකගනහිරින්ේසබරගමුඛේප,්ත්ේම්යි කදේසීම්ේම්යි කක්ොටකගනේපිහිට්ේ්ත. 

 

1.2 දිස්ත්රික් ලකකජ ගනනහන හා ලික ක ස්යාකමත කතතරතුු 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේමැතිවරේේක්ොඨාස්ශේ15ිරන්ේස ේපළ්ත්ේප්,නේආලතනේ13ිරන්ේසමන්විතල. 

 

මැතිවරත කකතට්ඨාය 

ක්ොඨාස්ශල ජ්නග නල 

උන ුණක්ොළඹ 140905 

මැදේක්ොළඹ 244661 

කබොරැම, 100578 

නැකගනහිරේක්ොළඹ 102174 

බටහිරේක්ොළඹ 76031 

කදහිව, 104412 

රත්ම,්න 111473 

ක්ොක,ොන්න්ව 165336 

ක්ෝඨාකට 119316 

්ඩුකව, 214557 

සීත්ව් 140640 

ක ෝම්ගම 202228 

ම රගම 189888 

්ැස්බෑව 214934 

කමොර කව 182065 

ම්න ව 2309199 
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පලාත් පාලන ආයතන 

 

 

 

දිස්ත්රික් ල්ක ේජ්නත්වකේේ්ටුන ේ්්යාලක් ල්මවේ ්ේඵ,ද්යීවේු ක්රනුවස්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේප තේ

සඳ න්ේපරිදිේග්ර්මේනි,න්ීමේක්ොඨාස්ශේ557්ටේකබද්ේ්ත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මහනනර සභා නනර සභා ප්රාකීය ය සභා 

ක්ොළඹ ක්ොක,ොන්න්ව ක්ොටි්්වත්තේමුඛමකමරිල්ව 

කදහිව,ේගමිරස්ස සීත්ව්පුර සීත්ව් 

කමොර කව ම රගම ක ෝම්ගම 

ශ්රීේජ්ලවයානනපුරේක්ෝඨාකඨා ්ැස්බෑව  

්ඩුකව, කබොර,ැස්ගමුඛව  

්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශල වස කේගේන 

තිඹිරිගසල්්ල 20 

කදහිව, 15 

රත්ම,්න 13 

කමොර කව 42 

්ඩුකව, 57 

ක්ොක,ොන්න්ව 46 

සීත්ව් 66 

ක ෝම්ගම 61 

්ැස්බෑව 73 

ම රගම 41 

ශ්රීේජ් .පුරේක්ෝඨාකඨා  20 

ප්දුක් ල් 46 

ක්ොළඹ 35 
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 2.  ස්විධාන වුහය හා කාර්ය මණ්ඩලය 

 

 

ආයතන අ්යය

ගිණුම් අ්යය

සැලසුම් අ්යය

සමෘීධි අ්යය

ඉ්ජිකවීු

අ්යය            

තුතකසේවා

අ්යය

පුපුරතද්රවය

අ්යය

ස්යාකමන

අ්යය

ආපදා 
කළමනාකරත 

අ්යය කිුම් මිණුම් 
අ්යය

අභයවීතර 
විනතන අ්යය

පර්කජෂන 
අ්යය

විමර්යන 
අ්යය

ඉඩම් පරිහරත

කෘෂි කර්ම 
අ්යය

ක්රීඩා අ්යය
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පුපුරනේද්රවයේඅංශල 

ක්රීඩ්ේඅංශල 

සංස්්ෘති්ේනි,න්ීම 

වනිත්ේ්ටුන ේේනි,න්ීම 

සම්ජ්කසේව්ේනි,න්ීම 

රැිරල්ේ්රවයානනේනි,න්ීම 

ළම්ේහිමි් කේඅංශල 

ආපද්ේඅංශල 

ේදිස්ත්රික් ලේකම් ක 

අතිකයා්ේදිස්ත්රික් ලේකම් ක අනයක් ල්ේසසැ,ුඛ ක) ්රන්නේඅභයන්තරේ

විගේ් 
්රන්නේගේ්්ධි්්ීම දිස්ත්රික් ලේඅනයක් ල්ේස්ෘෂි්යාම) 

ගේ්්ධි්්ීම දිස්ත්රික් ලේුංජිකන්ුණ ස ්්රේදිස්ත්රික් ලේ

කම් ක 
ස ්්රේඅනයක් ල්ේ

සසැ,ුඛ ක) 
ස ්්රේසමෘීධිේ

ක්ොමස්රිස් 

 
පරිප්,නේනි,න්ීම 

දිස්ත්රික් ලේක් ලක්ේරේ

නි,න්ීමන් 

්ළමන්්රේස ්්ර 
්ළමන්්රේේ
ස ්්ර 

්ළමන්්රේස
 ්්ර 

්ළමන්්රේස

 ්්ර 

්ළමන්්රේස

 ්්ර 
්ළමන්්රේස

 ්්ර 

සංවයානනස ්්ර 

රිලදුුණ/්්.්්.ස 

සංවයානනේස ්්ර 

රිලදුුණ/්්.්්.ස රිලදුුණ/්්.්්.ස රිලදුුණ/්්.්්.ස රිලදුුණ/්්.්් රිලදුුණ/්්.්්.ස 

සමෘීධිසංවයානනේ

ස ්්ර 

්ළමන්්රේස

 ්්ර 

සංවයානනස ්්ර 

රිලදුුණ/්්.්්

ස ්්රේඅනයක් ල් 

දිස්ත්රික් ලේසමෘීධිේ

්ළමන්්ුණ 

කතොන ුණසං.ේ ්ේත්ක් ල්ේේස ්්ර 

අතිකයා්ේදිස්ත්රික් ලේකම් ක 

 රිලදුුණ/්්.්්.ස  රිලදුුණ/්්.්්.ස 
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2.2 කාර්ය මණ්ඩලය ළිබඳ හ කතතරතුු  - ය ර්ෂ අ්ක 255 
 

 තනතුර අනුමත කසේවක 

ස්යාව 

තතය 

කසේවකස්යාව 

පුරප්පාඩු කසේවක 

ස්යාව 

කගයෂ්ඨ මට් ම     

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ/ේදිස්පති 01 01 0 

අතිකයා්ේදිස්ත්රික් ලේකම් ක 02 01 01 

ස ්්රේදිස්ත්රික් ලේකම් ක 01 01 0 

්රන්නේගේ්්ධි්්ීමේ 01 01 0 

්රන්නේඅභයන්තරේවිගේ් 01 01 0 

දිස්ත්රික් ලේුංජිකන්ුණේසසිවිම) 01 01 0 

ගේ්්ධි්්ීම 01 01 0 

තෘතිමක මට් ම    

පරිප්,නේනි,න්ීම 01 01 0 

භ්්්ේපරිවයාත් 02 01 01 

ීවිතීමක මට් ම    

සංවයානනේස කබන්ධී්්ර් 02 02 0 

සංවයානනේනි,න්ීම 21 17 04 

්ළමන්්රේේස ්්ර 26 22 04 

සැ,ුඛ කේශිමපි 01 01 0 

ත්ක් ල්ේේනි,න්ීමේසසිවිම) 02 02 0 

ත්ක් ල්ේේස ල් 02 02 0 

කතොරන ර ්ේසන්නිකේදනේත්ක් ල්ේේස ්්ර 02 01 01 

පින්ගැනීක කේනි,න්ීම 01 01 0 

ප්රාථමිමික මට් ම    

රිලදුුණ 07 06 01 

විදුලිේ්්යාමි්ේනි,න්ීම 01 01 0 

්්යාල්,ේකසේව්ේකසේවල 09 09 0 

බංග,්ේභ්ර්ුණේස ේඅරක් ල්ැමි  01 0 01 

එකතුව 66 73 13 

 

 දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ ්රන්නේ ගේ්්ධි්්ීමේ ස ේ ්රන්නේ අභයන්තරේ විගේ්ේ ලනේ නි,න්ීමන්ේ

ස්ය්නම්ුණවීේලනේ,දී. 

 

**ේ ්ඩුකව,ඇේ ්ැස්බෑවඇේ සීත්ව්ඇේ තිඹිරිගස්ල්ලේ ස ේ ක්ොකළොන්න්වේ ලනේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ව,ේ

්ර්කීය ලේකම් කවුණන්ේදේනවේස්ය්නේ්ර්ේස්ය්නම්ුණේවීේලනේ,දී. 
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3 කාර්ය සාධනය 

3.1 ආයතන අ්යකජ ක යුතු 

දිස්ත්රික් ලේකම් කකේේප්,නලටේගැකනනේසිලළුමේනි,න්ීමන්කේේආලතනේ ්ේපරිප්,නේ්ටුන ේු කේ

ිරීමමේආලතනේඅංශක ේ්රන්නේ්්යාලභ්රලයිේ. 

 

ු තේආලතනි්ේපරිප්,නේකසේව්වන්ටේේඅමතරවේප තේසද න්ේ්්යාලලන්ේදේු කේ්රනුේ,බයි. 

 ්ර්කීය ලේම කම් කේ්්යාල්,ව,ේපරිප්,නේ්ටුන ේ ්ේඅධීක් ල්ේේ්ටුන ේ 

 කබෞීනේ්ටුන ේ ්ේසංස්්ෘති්ේ්ටුන , කබම,න්වි,ේ ්ේක්ෝඨාකඨාේකපර ැරේ්න ළුේකවසක් ලේ

උත්සවේසංවින්නේ්ටුන  

 සම්ජ්කසේව්ේ්ටුන  

 ආපද්ේ්ළමන්්රේේ්ටුන ේේසගංවන ර,ේුඛන්මිේවය්සනඇේුඛන්ේුඛළංේආදී) 

 දැවේබ,පරේස කබන්නේ්ටුන  

 පරිසරේසංවයානනේ්ටුන  

 නිව්සේ්ටුන  

 ්ෘෂි්යාමේ්ටුන  

 මැතිවරේේ්ටුන  

 දිස්ත්රික් ලේපුහුණුේ්ටුන  

 ර්ජ්යේඋත්සවේසද ්ේද්ල්ත්වලේ,බ්දීම 

 ග්ර්මේනි,න්ීමේකපොදුේ්ටුන ේ ්ේවිනලේ්ටුන  

 උප්පැන්න, මරේ, විව් ේකරජිස්ට්ර්යාවුණන්ේස ේ දිසිේමරේේපීමක් ල්්වුණන්ේපත්ිරීමමේ ්ේ

මලටේඅද්ළේසිලළුේ්ටුන  

 අභය්ස,් උේඋප්ධින්ීමේසය්්නම්ුණේ්ටුන  

 ඵ,ද්යිත්ේවයානනේවැඩසට න් 
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නිල කසවන කාර්යාල ඉදි කිරීම් ප්රනතිය  

 

අනු 

අ්කය 

ප්රාකීය ය කමකම් 

කාර්යාලය 
නිල කසවන කාර්යාලය 

2012.12.01 දින  

ඉදි කිරීකම් ප්රනතිය 

1.  

ප්දුක් ල් 

අංග කපිටිල 

%100  

2.  ගුුණ,්න 

3.  අංගමුඛව 

4.  උේගම, 
5.  ලටවන ර 

6.  පි ක කකප් 

7.  න  කකමෝදර 

8.  ක ොරග,ේබටහිර 
9.  උඩුමුඛම, 

    

10.  ක ෝම්ගම .6කගොඩේඋන ර 100% 
 

   

11.  සීත්ව් ම්වතගමේබටහිර 

100% 
12.   වැලි්න්න 

13.   කුඩගම 

14.   ප ,ේක්ොස්ගමේබටහිර 

 
   

15.  කමොර කව කසොයිස්පුරේඋන ර 
70% 

16.   මකගොඩේඋලනේදකුේ 

 

*ේේකමමේවය්පෘතිලේසඳ ්ේුණ.ේමිලිලනේ40්ේ්රතිප්දනේස්වකීශේ්ටුන ේඅම්තය්ංශලේමන්න්ේ,බ්ේදුන්ේ

අතරේමක් ලේනි,ේකසවනේ්්යාල්,ලක් ලේුදිේිරීමමේසඳ ්ේුණ.ේමිලිලනේ02ේබැන්න්ේ්ර්කීය ලේකම් කවුණන්ේ

කවතේ්රතිප්දනේනිද ස්ේ්රනේ,දී. 

**ේේකමොර කවේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශලේන ළේබදිේක්කරමින්ේපවතිනේනි,ේකසවනේ්්යාල්,ේකද්ේ

සඳ ්ේුණ.ේමිලිලනේ1.5ේබැන්න්ේ්රතිප්දනේනිද ස්ේ්රේ්තිේඅතරේමමේසීම්වේන ළේ2017.12.31ේදිනේවනේ

විටේස කපූයාේේුදිිරීම කේසිදුේ්රේ්තිේඅතරේුතිරිේවැඩේනිමේිරීමමේසඳ ්ේකමමේවයා්ලේන ළදීේුණ.ේ,ක් ල්ේ05ේ

බැන්න්ේ්රතිප්දනේ,බ්ේදිලේුන වේ්ත. 
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2017 වර්ෂකජ  පුහුණූ 

 වය්පෘතිල  ක්රිල්්්ර් ක/අනු ක්රිල්්්ර් ක ්රති,්භින් සංාය්ව  මුඛ,ය/ 
කභෞති්ේ
්රගතිල 

ඒේඒේඅංශේපවත්වනේ
රැස්වීමේ ්ේවැඩමුඛළුේ
පින්බදේවිස්තර  

1 පුරවැසි සවිබ,ගැන්වී කේ
සද ්ේSMART සම්ජ්ේනවේ
පින්බදේපුහුණුව   

SINEC ස  ICTA තිඹිරිගස්ල්ල,ප්දුක් ල්,ම රගම,ක්ොකළොන්න්වේ
්ර්.කමේක්ොඨාස්ශේව,ේවස ක 08ක් ල  ග්ර්මේනිළන්රින්ේ8  
බැන්න්ේ32ේ්ර්.කමේක්ොකළොන්න්වේස.්ර්.කම 
තිඹිරිගස්ල්ල,ස ්්රේඅනයක් ල්ේසැ,ුඛ ක  

ුණේ9000 2017.02.14 

2 KAIZEN සං්මපල  ගීත්ේර්ජ්පක් ල්ේමල්ේ-ේජ්්ති්ේඵ,ද්යිත්ේකම් කේ
්්යාල්,ල  

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්ක,හිේසිලළුමේනි,න්රින්  100 ුණේ5000 2017.02.28 

3 ග්ර්ම නි,න්රිේපුහුණුව        2017.03.07  ්ේ08 

4 ස්වභ්වි්ේඅමුඛද්රවයේ
භ්විතකලන්ේආ ්රේ
්ුඛුණ කේිරරිම  

ආච්යාH ුඛජ්්ත් වීරසිං   දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්ක,හිේසිලළුමේනි,න්රින්  100 ුණේ5000 2017.03.24 

5 ්රස කප්දන ක්රිල්වලිල  දමිත්ේවික්රමරත්නේමල්, ගේ්්ධි්්රි,කේH්්ස 
කපොලිස්ේඅධි්්රිේ්්යාල්,ලේමිරි ්න  

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ ්ේ්ර්කීශිලේකම් කේ

්්යාල්,ව, නිළන්රින්ේ100 ක් ල 
ුණේ46800 2017.04.27 

6  රිත ඵ,ද්යිත්ේ
සං්මපල 

ු්්ේරත්න්මමේමල්  ජ්්ති් ඵ,ද්යිත්ේකම් කේ
්්යාල්,ල 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්ක,හිේසිලළුමේනි,න්රින්  ුණේ9000 2017.05.05 

7 LEAN සං්මපල සී.කේේරත්න්ල්ේමල් දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ ්ේතිඹිරිගස්ල්ලේ

්ර්කීශිලේකම් ක ්්යාල්,ක ේනිළන්රින්ේ60 ක් ල 
ුණේ10200 2017.05.19 

8 Seminar on electrical 
installations for 
modern buildings 

CIDA D.M.D.C Gunasiri R.S 4000 2017.05.30 

9 න්ණු කේකපොත්පත්ේ
ක්රම්නුූල,වේ
පවත්ව්කගනේල්ම  

දමිත්ේවික්රමරත්නේමල්, දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ ්ේ්ර්කීශිලේකම් කේ

්්යාල්,ව, නිළන්රින්ේ100 ක් ල 
ුණේ37900 2017.06.27 

10 කවනසව්ී කේ
්ළමන්්රේල  

ජ්්ති්ේඵ,ද්යිත්ේකම් කේ්්යාල්,ල දනු්ේසංජිම්ම ුණේ5000 2017.05.23 

11 GREEN BELT ජ්්ති්ේඵ,ද්යිත්ේකම් කේ්්යාල්,ල ශෂි්,්ේඅමකදෝුණේමිල  ුණේ15000 2017.06.28 සිටේ30 
දක් ලව්  

12 රිලදුුණේපුහුණුේවැඩමුඛළුව කේ.බී.ඒේජ්ලුඛන්දරේකමෝටයාේව් ්වේ

පරික් ල්්),ඩබ්.ඒේවීරන ංග  
්ර්.කමේ්්යාල්,ව,ේරිලදුරන්ේ14 ුණේ13000 2017.08.15 

13 රිලදුුණ පුහුණුේවැඩමුඛළුව කේ.බී.ඒේජ්ලුඛන්දරේකමෝටයාේව් ්වේ ්ර්.කමේ්්යාල්,ව,ේරිලදුරන්ේ14ේ ්ේනි,න්රින්ේ ුණේ48100 2017.08.31 
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පරික් ල්්),ඩබ්.ඒේවීරන ංග  සවි්ලභ්ර)ේ100 

14 
Letter writing and 
Communication Skills 

NIBM 
ඒ.ජී.කක් ල.්වීන්ද්ර, දිනු්ේචන රංග, පවනිේ
්්රිලවස ක,මනී්්ේකපකයාර්, ක ේ්්නිේකසෝමරත්න 

ුණ.32500 
2017.08.21 ස ේ28 

15 
Advanced wind 
Engineering CIDA ,ලිත්ේගමකේ මිල-ේදි.ුංජිකන්ුණ ුණ.4000 2017.09.16 ස ේ17 

16 
ර්ජ්යේනි,න්රිකලකුේ ්ේ
ස කබන්නේස්ම්නයේ
 ැසිීමමේ ්ේවිනල 

ඒ.මච්.ගමකේ මල් 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේසිලලුමේ්ර්කීය ලේ

කම් කවුණ,ස ්්රේ්ර්කීය ල කම් කවුණ,පරිප්,නේ
නි,න්ීමන්, විමයා්ේේනි,න්ීමන්ේස ේවිනලේවි්ලභ්රේ

නි,න්ීමන් 50 

ුණ.90760 2017.09.19 ස ේ21 

17 
ග්ර්ම නි,න්ීමේපුහුණුවේII 
්ණ්ඩ්ලම 

ුඛනිමේ්න්නන්ගරේමල්, දිමුණක් ලෂිේවමකපො,ේ
මිල, ලමුඛන්ේප්රිලදයාශනී මිල, ICTA 

ක්ොළඹ දිස්ත්රික් ල්ක ේග්ර්මේනි,න්ීමන්ේ180 ුණ.74410 2017.09.27 ස ේ28 

18 
Construction and 
Environment CIDA සතය් විමංශිේඅකබ්ක්ෝන්,අනු්්්ේදුමමිත් 

ුණ.8000 
2017.11.21 

19 
Advanced Electrical 
Technology CIDA දයාශන චමින්ද 

ුණ.3500 
2017.12.07 

20 
ුඩ ක ර්ජ්්්රි ුඛනිම ්න්නන්ගරේමල් 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේසිලලුමේ්ර්කීය ලේ

කම් කවුණ,ස ්්රේ්ර්කීය ල කම් කවුණ 70 
ුණ.90860 

2017.12.12 
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3.2 ගිණුම් අ්යය   

දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ලේ  ්ේ ්ර්කීශිලේ කම් කේ ්්යාල්,ව,ේ මුඛ,යේ ්ටුන ේ ්ළමන්්රේලේ  ්ේ

අධී්්ේලේිරීමක කේවගකීමේන්ණු කේඅංශලේමන්න්ේු කේ්රනුේ,බයි. 

මමේ්ටුන ේප තේපරිදිේකේ. 

1. මුඛදමේකරගු,්සිේ135ේලටකත්ේබ,ලේපැවීමම. 

2. අලවැලේ්ස්තක කන්න ේපින්කල,ේිරීමම. 

3. විසයාජ්නේන්ණුමේස්ස්ේිරීමම. 

4. න්ණු කේඅංශලටේඅද්,ේ්්යාලේස්නනේව්යාත්වේපින්කල,ේිරීමම. 

5. ව්යාෂි්ේ්රස කප්දනේසැ,ැස්මේස්ස්ේිරීමම. 

6. ්ර්කීශිලේකම් කේ්්යාල්,ේකවතේ්රතිප්දනේනිද ස්ේිරීමම. 

7. ම ්ේභ්ණ්ඩ්ග්රකලන්ේඅක් ලේමුඛදමේ,බ්ේගැනීමේ ්ේ්ර්කීශිලේකම් කේ්්යාල්,ේකවතේනිද ස්ේිරීමම. 

8. ම්සි්ේන්ණු කේස්ර්ංශේම ්ේභ්ණ්ඩ්ග්රලේකවතේුදිරිපත්ේිරීමම. 

9. කවනත්ේඅම්තය්ංශේ ්ේකදප්යාතක කන්න ව,ේ්රතිප්දනේනිද ස්ේිරීමමේ ්ේවිලද කේව්යාත්ේලැවීම. 

10. විශ්ර්මේවැ කප්ේස කබන්නේ්ටුන ේිරීමම. 

11. අත්ති්්ර කේබීේන්ණුමේස්සේ්ිරීමම. 

12. තැන්පත්ේන්ණු කේ්ටුන ේසිදුේිරීමම. 

13. ආද්ලකමන්ේආපුඛේකගවීක කේ්ටුන . 

14. කගවීක කේවවුචයාේපීමක් ල්්ේිරීමම,කචක් ලපත්ේලිවීමේ ්ේකගවී කේිරීමම. 

15. වැ කප්ේස්ස්ේිරීමම. 

16. දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ ්ේ්ර්කීශිලේකම් කේ්්යාල්,ව,ේව්යාෂි්ේභ්ණ්ඩේස.6ක් ල්ේේ්ටුන . 

17. ගබඩ්වේ ්ේකමාන්ග්රලේපවත්ව්ේකගනේල්ම. 

18. ම්සි්ේබැංකුේසැසදු කේ්ර්්ශනේපින්කල,ේිරීමම. 

19. ්රස කප්දනේ්ටුන . 

20. විගේනේවිමුඛ කේසඳ ්ේපින්න ුණේසැපයීම. 

 

 ්රන්නේ ගේ්්ධි්්ීමේ වශකලන්ේ පි.පි.ක,ොකුේ ග,ප්පත්තිේ මල්ේ ්ටුන ේ ්රනුේ ,බනේ අතරේ වැඩේ

බ,නේගේ්්ධි්්ීමේවශකලන්ේමන්.ඒ.ඒ.ේශය්මලිේම ත්මිලේ්ටුන ේ්රනුේ,බයි. 

 

 දි.කම.්්යාල්,ලේ ්ේකවනත්ේඅම්තයංශේ/ේකදප්යාතක කන්න ේේ42ේ්ේවැලේවි්ලන්ේලටකත්ේ්ර්කීශිලේ

කම් කේ්්යාල්,ේ13ේ ්ේස කබන්නවේ,ැකබනේ්රතිප්දනේමතේ2017 වයා්ක ේකගවී කේ්ටුන ේ්රනුේ
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,ැබුේඅතරඇේකබොක ෝවිටේවයා්ලේඅවස්නේම්සව,දීේකවනත්ේඅම්තය්ංශලේ/ේකදප්යාතක කන්න ේවිසින්ේ

ුතිරිේවනේ්රතිප්දනේ,බ්කදනේතත්වලන්ේමතඇේමකීේවැඩව,ේඅකප්ක් ලෂිතේ්රගතිලේ,ඟ්ේ්රේගැනීමටේ

දු්්්රත්ේපැනේනැන්ණි.ේ 

 

 2016ේ වයා්ලේ අගේ අවසන්ේිරීමමටේනිලමිතවේතිබුණුේ ේ දි.කම.්්යාල්,ේ සංකීයාේලේ 2016ේ ජ්නව්රිේ

අවසන්ේිරීමමටේ්ඩින කේිරීමමත්ේසමඟේඅතිකයා්ේ්රතිප්දනේස,ස්ේගැනීමේ ්ේඒේසඳ ්ේඅතිකයා්ේ

අක් ලමුඛදමේනිද ස්ේිරීමමටේලටත්වේකගවී කේ්ටුන ේසිදුේක්කරණි. 

 

 කමක,සේ්ඩින කේ්රේ්ටුන ේිරීමක කදීේ2017ේුලිේමසේසිටේසිලලුමේ්්යාලලේමණ්ඩ,ලේදැඩිේ්ැපේ

ිරීමමිරන්,ේ කවනත්ේ ස්ය්නල්ටේ කනොකගොස් , ුදිිරීම කේ ්ටුන ේ සිදුේ ්රනේ ස්ය්නක මේ සිටේ

ර්ජ්්්ීමේ්ටුන ේු කේිරීමමේනිස්ේ රජ්ලටේමස්ටේුණ.10,000,000 /-ේ්ටේවැඩිේඅමතරේපරිප්,නේ

විලදමක් ලේුතිරිේ්රමින්ේේ2017ේවයා්ක ේේුණ.60,000,000 /-ේ්ේපමේේුතිරිලක් ලේ්රේදීමටේදේ්ටුන ේ

ස,ස්ව්ේ්ත. 

 

 න්ණු කේඅංශක ේනි,න්ීමන්ේ්රුඛතේනිව්ඩුේල්මේස ේ්්යාලේමණ්ඩ,ේපුරප්ප්ඩුේමතේවුවදේදදනි්ේ

ර්ජ්්්රිේ්ටුන ේඋපරිමකලන්ේු කේිරීමමටේ්ටුන ේ්රනේ,දී. 

 

පුනරාවර්ථමින හා ලිලධන වියදම්  

 

255ේ වැලේ ය යා්ලේ ලටකත්ේ 255-1-1-0ේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ලේ  ්ේ 255-1-2-0ේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ

්්යාල්,ේේලනුකවන්ේවය්පෘතිේකද්ක් ලේක්රිල්ත්ම්ේකේ. 2017 වයා්ලේසඳ ්ේඅලවැලේ්ස්තක කන්න වේමන්න්ේ

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ ්ේ්ර්කීශිලේකම් කේ්්යාල්,ව,ේමුඛ,යේ්ටුන ේසිදුේිරීමමේසඳ ්ේුණ.මිලිලනේ

1ඇ626.04ේ්ේ්රතිප්දනේකවන්ේ්රේකදනේ,දේඅතරඇේුණ. මිලිලනේ224.77ේ්ේඅතිකයා්ේේ්රතිප්දනදේසමඟේ2017ේ

වයා්ක ේමුඛළුේ්රතිප්දනේක,සේුණ. මිලිලනේ1ඇ652.61ේක් ලේ,ැබුණි. 

 

මකසේමේපුනර්වයායනේවිලද කේ ේ ්ේ්ර්ේනනේවිලද කේදැීමමේසඳ ්ේ්රතිප්දනේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ ්ේ

්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේඅතරේ්රතිප්දනේකබද්ේදුන්ේආ්්රලේ ්ේඒේඒේ්්යාල්,ේව,ේේදැූ ේවිලදමේප තේ

පරිදිේකේ.  
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2017.12.31 දින  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය කකතළව වයාපෘතිකජ 5255-1-1-0)  පුනරාවර්ථමින ප්රනතිය 

  

        
වැය විස්තරය දි.කම 

ඇස්තකම්වීතුකව

වී ලද ප්රතිපාදන 
 මු.කර 66 මාු 

කිරීම්  
 අමතර/ස්කයෝධිත 
ප්රතිපාදන ලැීමම්  

 ශුීධ ප්රතිපාදන  
 කම් දක් ලවා 
ප්රතිපාදන  

 දක් ලවා වියදම   ඉතිරි ප්රතිපාදන  

1001 - වැ කප්ේ ්ේකේතන   23,100,000.00      23,100,000.00  23,100,000.00  22,071,378.45  1,028,621.55  

1002 - අති්්,ේකගවී ක 1,000,000.00  725,000.00  
 

1,725,000.00  1,725,000.00  1,719,502.84  5,497.16  

1003 - කවනත්ේදීමන් 16,600,000.00  
  

16,600,000.00  16,600,000.00  14,822,399.85  1,777,600.15  

1101 - ගමන්ේවිලද ක 600,000.00  (30,000.00)              570,000.00  570,000.00  504,296.00  65,704.00  

1201 - ලිපිද්රවයේවිලද ක 2,000,000.00  (270,000.00)   1,730,000.00  1,730,000.00  1,484,165.00  245,835.00  

1202 - ුන්දනේවිලද ක 1,500,000.00      1,500,000.00  1,500,000.00  1,420,622.60  79,377.40  

1203 - නිළේ්දු කේවිලද ක 600,000.00  (100,000.00)          500,000.00  500,000.00         444,733.00  55,267.00  

1205- කවනත් 200,000.00    (130,000.00) 
 

70,000.00  70,000.00  9,220.00  60,780.00  

1301 - ව් නේඅලුත්වැඩිල් 3,000,000.00  450,000.00    3,450,000.00  3,450,000.00  3,231,426.29  218,573.71  

1302 - ලන්රේුඛරේඅලුත්වැඩිල් 1,200,000.00  150,000.00    1,350,000.00  1,350,000.00  1,279,663.16  70,336.84  

1303 - කගොඩනැන්ලිේඅලුත්වැඩිල් 100,000.00  
 

  100,000.00  100,000.00           93,473.00  6,527.00  

1401 - ්රව් නේවිලද ක  1,850,000.00  (250,000.00)   1,600,000.00  1,600,000.00  1,590,000.00  10,000.00  

1402 - තැපැමේ ්ේසන්නිකේදනේවිලද ක 1,400,000.00  115,000.00    1,515,000.00  1,515,000.00  1,436,108.04    78,891.96  

1403 - විදුලිේ ්ේජ්,ේවිලද ක   4,500,000.00  (1,100,000.00)   3,400,000.00  3,400,000.00  3,332,685.59  67,314.41  

1404 - වරිපන කේවිලද ක 1,350,000.00  3,000.00    1,353,000.00  1,353,000.00  1,352,507.44    492.56  

1409 - කවනත්ේකසේව් 9,000,000.00  500,000.00  
 

9,500,000.00  9,500,000.00  9,378,935.40  121,064.60  

1506 -ර්ජ්යේකසේව්ේේලේකපොී 350,000.00  135,000.00    485,000.00  485,000.00  484,690.21         309.79  

1703-භ්්් ්රතිපත්තිල   100,000.00      100,000.00  100,000.00                              -          100,000.00  

 
68,450,000.00  198,000.00                             -    8,648,000.00  68,648,000.00  64,655,806.87  3,992,193.13  

        

2017.12.31 දින  දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය හා ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාල වයාපෘතිකජ 5255-1-1-0)  ලිලධන ප්රනතිය 
 

වැලේවිස්තරලේදි.කම 
්ස්තක කන්න කව
න්ේ,දේ්රතිප්දන  

 මුඛ.කරේ66 ම්ුණේ
ිරීම ක  

 අමතර/සංකශෝධිතේ
්රතිප්දනේ,ැබී ක  

 ශුීනේ්රතිප්දන  
 ක කේදක් ලව්ේ
්රතිප්දන  

දක් ලව්ේවිලදම  ුතිරිේ්රතිප්දන  

2001-කගොඩනැන්ලි අළුත්වැඩිල් 20,000,000       20,000,000.00  20,000,000.00  18,773,929.60  1,226,070.40  

2002-ලන්ර අළුත්වැඩිල්     3,500,000  
  

3,500,000.00  3,500,000.00   3,129,624.75  370,375.25  

2003-ව් න අළුත්වැඩිල් 3,000,000      3,000,000.00  3,000,000.00  2,822,439.78  177,560.22  

2102-ගෘ  භ්.ේ්්යාල්,ේඋප.ේමි,දී 5,500,000      5,500,000.00  5,500,000.00  5,383,757.68  116,242.32  

2103-ලන්ර  ්ේලන්කරෝප්රේේමි,දීේගැනී ක  2,200,000      2,200,000.00  2,200,000.00  2,178,637.31  21,362.69  

2104-1 දි.කම.්්ේන්ර්ක ේන්පිට 700,000,000  125,000,000  192,200,000  1,017,200,000.00  1,017,200,000.00  1,016,049,900.82  1,150,099.18  

2104 -7  කවනත්ේුදිිරරි ක 180,000,000  (125,000,000)   167,500,000.00  55,000,000.00  47,627,246.12  7,372,753.88  

2401- පුහුණු 1,800,000      1,800,000.00  1,800,000.00  1,070,968.78  729,031.22  

2401-2- පුහුණු 2,000,000      2,000,000.00  2,000,000.00  1,939,580.71  60,419.29  

  918,000,000.00  - 192,200,000.00  1,110,200,000.00  1,110,200,000.00  1,098,976,085.55  11,223,914.45  
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2017.12.31 දින  ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාල වයාපෘතිකජ 5255-1-2-0)  පුනරාවර්ථමින ප්රනතිය 

වැය විස්තරය ප්රා.කම 
ඇස්තකම්වීතු

කවවී ලද 

ප්රතිපාදන 
 මු.කර 66 මාු කිරීම්  

 අමතර/ස්කයෝධිත 
ප්රතිපාදන ලැීමම්  

ශුීධ ප්රතිපාදන  
 කම් දක් ලවා 
ප්රතිපාදන  

දක් ලවා වියදම  
ඉතිරි 

ප්රතිපාදන 

1001 - වැටුප් හා කේතන  341,000,000    
 

 341,000,000  341,000,000.00  338,257,824.68  2,742,175.32  

1002 - අතිකාල කනමම් 6,500,000   2,298,000.00  
 

 8,798,000  8,798,000.00  8,784,803.97  13,196.03  

1003 - කවනත් දීමනා 195,000,000  

 
 32,566,000  227,566,000  227,566,000.00  224,523,597.18  4,122,022.82  

1101 - නමවී වියදම්  6,500,000               1,635,000.00                    8,135,000  8,135,000.00  8,068,511.29  66,488.71  

1201 - ක ළිද්රවය වියදම් 16,000,000  (561,000)    15,439,000  15,439,000.00  15,389,997.13  49,002.87  

1202 - ඉවීදන වියදම්    5,000,000                     (800,000)                   4,200,000  4,200,000.00  4,108,998.18  91,001.82  

1203 - නිළ ඇදුම් වියදම් 1,000,000  (50,000.00)    950,000  950,000.00  931,243.55  18,756.45  

1205-කවනත්  300,000                  (10,000.00)                      290,000    290,000.00  279,253.75  10,746.25  

1301 - වාහන අලුත්වැඩියා  5,000,000  (600,000.00) 
 

4,400,000  4,400,000.00  4,179,673.23  220,326.77  

1302 - යවීත්ර සුත්ර අලුත්වැඩියා  6,000,000             (1,300,000.00)                   4,700,000  4,700,000.00  4,646,312.00  53,688.00  

1303 - කනතඩනැගික  අලුත්වැඩියා 1,000,000  65,000.00    1,065,000  1,000,000.00  1,046,577.50  18,422.50  

1401 - ප්රවාහන වියදම්  50,000                  (15,000.00)                        35,000             35,000.00  29,200.00  5,800.00  

1402 - තැපැම හා සවීනිකේදන වියදම් 6,500,000  1,205,000.00     7,705,000  7,705,000.00  7,635,109.81      69,890.19  

1403 - විදුක  හා ගල වියදම් 19,000,000             (2,525,000.00)                 16,475,000  16,475,000.00  16,216,181.11  258,818.89  

1404 - වරිපනම් වියදම්  2,500,000                     (800,000)                   1,700,000  1,700,000.00  1,685,660.34  14,339.66  

1409 - කවනත් කසේවා  19,240,000                    3,275,000                  22,515,000  22,515,000.00  22,368,295.39  146,704.61  

1506 -රාගය කසේවක තය කපතී  10,000,000             (1,665,000.00)                   8,335,000  8,335,000.00  8,167,768.81  167,231.19  

1703-භාෂා ප්රතිපත්තිය   1,000,000                (350,000.00)                      650,000  650,000.00  641,813.35  8,186.65  

  641,590,000                    (198,000)             32,566,000              673,958,000           673,893,000  666,960,821  8,076,799  

2401-2 පුහුණු   2,000,000                      2,000,000  2,000,000.00  1,939,580.71  60,419.29  

  643,590,000                    (198,000)             32,566,000              675,958,000       675,893,000  668,900,402  8,137,218  
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 2017ේවයා්ක ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,යීලේ255ේවැලේය යා්කලන්ේදරනේ,දේපුනර්වයාතනේවිලදමේ

ුණ.ේමිලිලනේ731.61 ක් ලේවනේේඅතරඇේමුඛ,නනේවිලදමේුණ.ේමිලිලනේ1ඇ098.98ිර. 

 

 

 

ු තේ255ේවැලේය යා්ලේලටකත්ේ්තිේ්රතිප්දනේසඳ ්ේ2017ේවයා්ක දීේවැ කප්ේසඳ ්ේඅක් ලමුඛදමේුණ.ේමිලිලනේ

626ේක් ලදඇේපුනර්වයායනේවිලද කේසඳ ්ේුණ.මිලිලනේ39.70ේක් ලදේ්ර්ේනනේවිලද කේසඳ ්ේුණ.මිලිලනේ964.41ේක් ලදේ

වශකලන්ේවයා්ක ේුණ.මිලිලනේ1ඇ632.11ක් ලේඅක් ලමුඛදමේ,ැබීේ්ත. 
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පුනර්වයාතනේවිලද ක ලි,නනේවිලද ක
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 2017ේවයා්ලේන ළේක්ොළඔේදිස්ත්රික් ල්ේන ළේර්ජ්යේනි,න්ීමන්ේ1964ක් ලේකවතේකගවනේ,දේමුඛළුේවැ කප්ේහිේ

වටින්්මේුණ.මිලිලනේ626.6ක් ලේකේ. 

 

 දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ලේ  ්ේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ේ මක් ලවේ 2017ේ වයා්ක දීේ රැස්ේ ්,ේ

ආද්ලමේුණ.මිලිලනේ219.1ේිර. 
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රජ්ක ේනි,න්ීමන්කේේඅත්ති්්ර කේබීේන්ණුමේ-ේ255-0-11 

 රජ්ක ේනි,න්ීමන්කේේඅත්ති්්ර කේබීේන්ණුක කේ2017.01.01ේ දිනටේුණ.මිලිලනේ154.524ක් ලේපැවැතිේ

අතරඇේඋපීමමේවිලද කේසීම්වේුණ.මිලිලනේ66.2ේක් ලේ දඇේඅවමේ,ැබී කේසීම්වේුණ.මිලිලනේ37ක් ලේක,සදඇේ

2017.12.31ේ දිනටේ උපීමමේ බැරේ කශේ්ේ සීම්වේ ුණ.මිලිලනේ 220ක් ලේ ක,සදේ ජ්්ති්ේ අලවැලේ

කදප්යාතක කන්න වටේුදිරිපත්ේ්රේඅනුමතේ්රේගන්න්ේ,දේලිපිලේේප තේපරිදිේකේ. 

.ේේ  
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 2017ේවයා්ක ේ රජ්ක ේනි,න්ීමන්කේේඅත්ති්්ර කේබීේන්ණුමේලටකත්ේකගවී කේ ්ේ,ැබී කේප තේපරිදිේ

කේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කපතදු තැවීපත් ලැීමම් හා කනමම්  

 

 කපොදුේතැන්පත්ේන්ණු කේලටකත්ේ2017ේවයා්ක ේආර කභ්ේකශේ්ලේක,සේුණ.ේමිලිලනේ560.41ේපැවතිේ

අතරේවයා්ලේන ළදීේකපොදුේතැන්පත්ේ,ැබීමේුණ.මිලිලනේ4ඇ721.56ක් ලඇේකපොදුේතැන්පත්ේකගවී කේක,සේ

ුණ.මිලිලනේ 4ඇ549.30ක් ලේ විල.ේ 2017.12.31ේ දිනටේ කපොදුේ තැන්පත්ේ න්ණුක කේ කශේ් ලේ ුණ.ේ මිලිලනේ

752.69ේක් ලේවනේඅතරේඒේඒේම්සේව,ේ,ැබී කේ ්ේකගවී කේස්ර්ංශේව්යාත්වේප තේපරිදිේකේ. 
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රජ්ක ේනි,න්ීමන්කේේඅත්ති්්ර කේබීේන්ණුම

,බ්දුන්ේේලේමුඛද,ේුණ.මි අලේ්රේගැනීමේුණ.මි.
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කපතදු තැවීපත් සාරා්යය - 2012.12.01 

 ,ැබී ක ,ැබී ක ,ැබී ක ,ැබී ක ,ැබී ක ,ැබී ක ,ැබී ක ,ැබී ක ,ැබී ක   

  6000-0-0-1-
0-57 ්ප 

000-0-0-13-0-46 
ත්ව්්ලි්  

 6000-0-0-16-0-
26ේක්ොන්ර්ත්  

 6000-0-0-17-0-6 
වන්දි   

6000-0-0-18-0-
61 වයස්ය්පිත 

6000-0-0-19-
0-11 ්රද්න 

6000-0-0-2-
0-75 

කටන්ඩයා 

6000-0-0-20-0-6 
විලද ක  

ම්න ව 

ු/කග කශේ්ල 1,741,270.03 70,443,588.42 252,462,795.15    239,747,326.90    6,080,927.03   4,111,505.00    343,252.87          5,483,748.02    580,414,413.42 

ජ්නව්රි 15,000.00  53,382,616.73   5,704,586.35  24,867,359.57 4,305,411.10 30,000.00 - 6,625,459.36 95,130,433.11 

කපබරව්රි      23,452.36        7,366,003.17            19,530.90     252,344,708.65        742,671.54       163,219.80                     -             1,794,669.00     262,454,255.42  
ම්යාන       50,135.00     22,184,094.65      9,957,871.57       54,222,482.91        823,004.60         93,437.50       36,000.00           7,913,076.00       95,280,102.23  
අක්රේම      19,104.00   180,691,203.07    10,201,052.89       43,648,189.04        401,137.11         50,000.00                     -          23,871,580.74     258,882,266.85  
මැයි                    -       22,148,969.05      7,291,522.98       14,462,475.08     1,196,648.91       564,500.00                     -          29,473,619.60       75,137,735.62  
ුනි       62,186.90     30,112,398.51      4,370,172.13     117,938,527.16        369,351.22         25,000.00       28,138.24      208,623,716.80     361,529,490.96  
ුලි      10,382.50     35,945,874.10      8,907,482.01     209,049,130.57        560,052.08    1,203,408.00       30,000.00   1,032,384,916.88  1,288,091,246.14  
අකගෝස්න       59,911.94     56,861,562.33      6,737,972.63       28,187,822.27        587,523.04       852,970.00     100,000.00      749,058,301.35     842,446,063.56  
සැප්    401,530.90     16,267,578.11    17,064,220.43       82,020,637.50        101,054.01         15,000.00     150,000.00      616,331,070.76     732,351,091.71  
ඔක් ල                    -    239,871,211.33     7,534,835.50       41,638,265.79        985,418.61            5,000.00       35,000.00        11,424,089.90     301,493,821.13  
කනොවැ කබයා   149,554.95   100,164,915.26    15,696,506.17       28,260,286.07        408,487.50         28,031.00     185,322.92        31,051,123.14     175,944,227.01  
කදසැ කබයා    381,035.23     51,654,616.70    87,762,953.85       43,538,548.20     2,819,685.51    5,069,500.00       50,000.00        41,365,020.44  232ඇ641ඇ359.93 

  1,172,293.78  816ඇ651ඇ043.01  181,248,707.41     940,178,432.81   13,300,445.23    8,100,066.30     614,461.16   2,760,116,643.97  4ඇ721ඇ562ඇ093.67 

මුඛලු ,ැබී ක 2,913,563.81  887,294ඇ631.43  433,711,502.56  1,179,925,759.71   19,381,372.26  12,211,571.30     957,714.03   2,765,600,391.99  5ඇ301ඇ996ඇ507.09 

කනමම් කනමම් කනමම් කනමම් කනමම් කනමම් කනමම් කනමම් කනමම් කනමම් 

ජ්නව්රි      16,057.52           831,199.79      1,108,481.60       21,001,359.57           10,025.00                      -         18,000.00           1,056,768.00       24,041,891.48  
කපබරව්රි      32,848.03     44,986,884.61      1,259,359.62     163,966,831.94     1,803,673.60       193,219.80                     -           1,105,969.86     213,348,787.46  
ම්යාන       45,006.82        8,887,779.08      6,708,827.26     124,099,504.36           49,522.40         61,437.50                     -             7,462,863.75     147,314,941.17  
අක්රේම            135.00     23,511,257.06      6,196,160.36       40,849,522.16        451,377.50       175,505.00       22,660.00        21,580,285.50       92,786,902.58  
මැයි      15,000.00     19,450,862.94      9,251,002.43       21,399,811.42        966,407.54         30,000.00       85,800.09        31,718,251.61       82,917,136.03  
ුනි                     -       21,147,306.81    10,038,402.13       54,869,931.10     3,302,273.40       184,500.00         5,000.00      106,637,554.80     196,184,968.24  
ුලි      22,186.90     18,099,046.94    10,835,104.28     263,540,666.45        828,182.50       399,191.00         5,000.00      539,039,636.34     832,769,014.41  
අකගෝස්න       54,163.92     23,435,205.86      9,615,150.68       57,068,087.70           45,367.50         33,360.00                     -      339,987,624.79     430,238,960.45  
සැප්      49,630.52     28,191,626.83      4,509,595.34       14,446,278.54           58,963.70       897,747.00       28,101.08   1,618,128,063.26  1,666,310,006.27  
ඔක් ල               22.50   395,700,441.98      8,278,493.14       82,054,314.65     4,486,744.10       856,001.00       28,138.24        17,316,250.09     508,720,405.70  
කනොවැ            277.78   172,913,083.21      3,168,651.90       44,439,747.27     1,727,121.31         15,000.00       80,000.00        32,334,548.24     254,678,429.71  
කදසැ කබයා      10,000.00     34,603,766.93      5,617,722.51       16,741,430.95        523,349.10    3,245,031.00     346,822.92        38,897,370.04       99,985,493.45  
මුඛළු කගවී ක    245,328.99   791,758,462.04    76,586,951.25     904,477,486.11   14,253,007.65    6,090,992.30     619,522.33   2,755,265,186.28  4,549,296,936.95  
ප/කග 
කශේ්ල 

2,668,234.82    95,536ඇ169..39  357,124,551.31     275,448,273.60     5,128,364.61    6,120,579.00     338,191.70        10,335,205.71  752,699ඇ570.14  
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 2017ේවයා්ක ේකවනත්ේකදප්යාතක කන්න ේ ්ේඅම්තය්ංශේවලින්ේ,දේ්රතිප්දනේවලින්ේදර්ේ්තිේ

විලදමේුණ.බිලිලනේ4.33ේිර. 

අම්තය්ංශල/කදප්යාතක කන්න ව  
 2017.12.31ේදිනටේ
,ැබුණුේ්රතිප්දනල  

 2017/12/31 ටේ
විලදම  

 2017/12/31 ටේ
අක් ලමුඛදමේ,ැබී ක  

 001- ජ්න්ධිපතිේකම් කේ්්යාල්,ල  15,774,377.00 14,397,883.85 3,805,000.00 

 002- අග්ර්ම්තයේ්්යාල්,ල  130,000.00 109,750.00 - 

 101-බුීනේශ්සනේඅම්තය්ංශල  18,531,647.54 17,096,247.96 6ඇ000ඇ000 

 104-ජ්්ති්ේ්රතිපත්තිේ ්ේආයාක ්ේ්ටුන  අම්තය්ශල  1,094,104,683.04 797,205,523.25 626,210,000.00 

 106-ආපද්ේ්ළමේ්්රේේඅම්තය්ංශල  1,142,673,692.45 1,046,493,266.49 1,088,463,000.00 

 110-අධි්රේේඅම්තය්ංශල  8,469,035.00 8,126,987.50 4,764,000.00 

 111-කසෞායේකපෝ්ේේ ්ේකීය ලේදවදය අම්තය්ංශල  921,966.36 1,017,401.86 - 

117 -උසස්ේඅනය්පනේ ්ේම ්ේම්යාග අම්තය්ංශල                 35,000.00               35,000.00  -    

 118-්ෘෂි්යාමේඅම්තය්ංශල           8,309,500.00         8,416,545.80                            -    

120-්්න්ත්ේ ්ේළම්ේ්ටුන ේඅම්තය්ංශල   351,747,746.16  337,405,868.91    315,140,000.00  

121-ස්වකීශේ්ටඅම්තය්ංශල  378,176,695.83  350,115,865.62 97,847,250.00 

 124-සම්ජ්ේසවිබ,ගැන්වී කේ ්ේුඛභස්නන අම්තය්ංශල      451,109,066.85     418,191,862.80  443ඇ065ඇ000  

126-අනය්පනේඅම්තය්ශල  27,290,250.00   20,713,390.23    27,000,000.00  

130-ර්ජ්යේපරිප්,නේ ්ේ්ළමේ්්රේ අම්තය්ංශල  1,348,122.00  1,212,375.58    -    

136 -ක්රීඩ්ේඅම්තය්ංශල  23,395,026.25   10,843,153.17     6,600,000.00  

147 - ්ර්කීශිලේසංවයානනේඅම්තය්ංශල 3,200,000 1ඇ699ඇ356.03 2ඇ000ඇ000 

අම්තය්ංශල/කදප්යාතක කන්න ව  
 2017.12.31ේදිනටේ
,ැබුණුේ්රතිප්දනල  

 2017/12/31 ටේ
විලදම  

 2017/12/31 ටේ
අක් ලමුඛදමේ,ැබී ක  

151 - ධීවරේඅම්තය්ංශල  8,104,200.70  6,194,612.06  6,490,000.00  

 153 - ුඩ කේඅම්තය්ංශල  432,987,893.53  319,061,400.72  315,439,000.00  
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 154 -ග්ර්.6ලේආයාක ්ලේපින්බඳ අම්තය්ංශල  694,020.00  635,598.88                            -    

 157- ජ්්ති්ේස ජීවනේසංව්දේ ්ේර්ජ්යේභ්්් අම්තය්ංශල  14,342,340.06  14,335,655.54    -    

 162-  ම ්ේනගරේ ්ේබස්න්හිරේසංවයානනේඅම්තය්ංශල  125,922,482.09  100,417,943.55  25ඇ000ඇ000    

 163 අභන්තරේ්ටුන ේවලඹේසංවයානනේ ්ේසංස්ෘති් 
්ටුන ේඅම්තය්ංශල  

10,716,717.04  4,397,798.88   -    

 165ේජ්්ති්ේඒ්්බීනත්ේ ්ේ්රතිසංවින්න අම්තය්ංශල  190,500.00  160,455.00   -    

 166 නගරේසැ,ුඛ කේ ්ේජ්,ේස කප්දන අම්තය්ංශල  8,000,000.00  1,480,000.00  1ඇ000ඇ000    

 182ේවිකීශේරැිරල්ේඅම්තය්ංශල  19,199,957.00  17,334,695.86   -    

 194 විදුලිේසංකීශේ ්ේඩිජිටමේලටිත,ේප ුඛ් ක අම්තය්ංශල  1,789,500.00  1,666,570.56                            -    

 195ේසංවයානනේඋප්ලේම්යාගේ ්ේජ්්තයන්තරේකවකළඳ 
අම්තය්ංශල  

100,000.00  98,680.00                            -    

 196ේවිදය්ේත්ක් ල්ේේ ්ේපයාක ්ේ අම්තය්ංශල  2,674,805.84  2,702,118.70                            -    

 197 නිපුේත්ේසංවයානනේ ්ේවෘත්තිලේපුහුණු අම්තය්ංශල  381,000.00  297,457.50                            -    

 201 කබෞීනේ්ටුන ේකදප්යාතක කන්න ව  47,134,563.00  42,699,023.60  45,000,000.00  

 202 මුඛස්ලි කේආගමි්ේ ්ේසංස්්ෘති්ේ්ටුන  

කදප්යාතක කන්න ව  1,700,000.00  1,079,427.70                            -    

 206 සංස්්ෘති්ේ්ටුන ේකදප්යාතක කන්න ව  1,327,470.25  1,265,347.16                            -    

 216 සම්ජ්ේකසේව්ේකදප්යාතක කන්න ව  11,391,975.35  11,574,939.62                            -    

 217 පරිව්සේ ්ේළම්රක් ල්්ේකසේව් කදප්යාතක කන්න ව  10,574,770.00  10,388,066.88                            -    

 219ේක්රීඩ්ේසංවයානනේකදප්යාතක කන්න ව  84,740.00  77,240.00                            -    

 227 පුීග,ලන්ේලිල්පදිංචිේිරරික ක කදප්යාතක කන්න ව       11,371,188.11   11,217,406.16                            -   

 252ේජ්නේකමානේ ්ේසංාය්කමාන කදප්යාතක කන්න ව    1,345,267.93   1,221,995.58                            -    

253ේවිශ්ර්මේවැ කප්ේකදප්යාතක කන්න ව      852,485,000.00     746,767,437.29  731,160,000.00  

254ේකරජිස්ට්ර්යාේජ්නර්මේකදප්යාතක කන්න ව  7,048,075.00  6,728,055.74         1,970,000.00  

 326ේ්රජ්්ේප්ද්ේවිකශෝනනේකදප්යාතක කන්න ව  100,000.00   72,768.00    

 327ේුඩ කේපරි රේේ්රතිපත්තිේසැ,ුඛ ක කදප්යාතක කන්න ව  1,095,500.00  693,070.59    

 328 මිනිස්ේබ,ේ ්ේරැිරේරක් ල්් කදප්යාත් කන්න ව  1,205,586.24  1,117,760.45    

අනිකුත් අක් ලමුදම ලැීමම 
වැ කප්   

 
828,000,000.00 

පුනර්වයායනේවිලද ක   39,700,000.00 
255ේ-ේලි,නනේවිලද ක   964,410,000.00 
255-0-11ේ-ේරජ්ක ේනි,න්ීමන්කේේඅත්ති්්ර කේබීේන්ණුම   22,300,000.00 
තැන්පත්ේන්ණුම   305,000,000.00 

 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ2017.01.01ේසිටේ2017.12.31ේදක් ලව්ේුණ.ේ10ඇ606ඇ916ඇ333.42ක් ලේේ
සුණ.ේබිලිලනේ10.606)ේ රේ ්ේබැරේක,සේගණුකදනුේසිදුේ්රේනිවැරදිවේභ්ණ්ඩ්ග්රලටේඅක් ලමුඛදමේපිලවීමටේ
්ටුන ේ්රේ්ත.ේේ 
 
2017 වයා්ලේසද ්ේකගවී කේ්ටුන ේිරීමමේසද ් ්රතිප්දනේ,දේනමුඛත්ේ්රම්ේවත්ේපරිදිේභ්ණ්ඩ්ග්රකලන්ේ

අක් ලමුඛදමේකනො,ැබීමේමතේ2017/12/31 දිනටේඅතැතිේබිමේක,සේුණ.මිලිලනේ260.7 ක් ලේපැවතිණි. 

 
විශ්ර්මේවැ කප්ේ-ේ2017 
 
2017ේ වසරේ අවස්නේ වනේ විටේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ලේ න ,ේ විශ්ර්මි්යින්ේ 69111ේ ව්සලේ ්රයි.මලේ

දිවයිනකනහිේසමස්යේවිශ්ර්මි්ේ්රජ්්වකගන්ේ15%ේපමේේකේ.ඔවුන්ේකවතේකගවනුේ,බනේව්යාෂි්ේවිශ්ර්මේ

වැ කප්ව,ේවටින්්මේුණපිලමේබිලිලනේ26.6ේක් ලේකේ.ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්කලහිේකමමේවිශ්ර්මි්ේ්රජ්්වකගන්ේ

66464ේකදකනකුටේසෘුවමේවිශ්ර්මේවැ කප්ේකදප්යාතක කන්න වේමන්න්ේවිශ්ර්මේවැ කප්ේකගවී කේසිදු්රයි.ේුතිරිේ
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්රම්ේලේ කවතේ විශ්ර්මේ වැ කප්ේ කගවීමේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ලේ කවතේ ,බ්කදනුේ ,බනේ ්රතිප්දනේ

මන්න්ේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේ ර ්ේසිදුකේ. 

ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ්ර්කීශිලේ කම් කේ ්්යාල්,ේ 13ේ හිේ විශ්ර්මි්යින්කේේ වැඩිවීමටේ අනුවේ ්්යාලේ

මණ්ඩ,ලේ සංකශෝනනලේ ිරීමමටේ ක ෝේ විශ්ර්මේ වැ කප්ේ කදප්යාතක කන්න වේ ලටකත්ේ අනුමතේ ්්යාලේ

මණ්ඩ,ලේවැඩිේ්රනේක,සේ්ළමේ්්රනේකසේව්ේකදප්යාතක කන්න කවන්ේුම,්ේ්ත. 

2017ේ වසරේ අවස්නවනේවිටේමක් ලේමක් ලේ්ර්ීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශන ,ේව්සලේ්රනේවිශ්ර්මි්ේ්රජ්්වේ

ප තේපරිදිේකේ. 

 ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාලය විශ්රාමිකමවී ප්රමාතය 

1 ක්ොළඹ 4528 

2 කදහිව, 4062 

3 සීත්ව් 2898 

4 ක ෝම්ගම 9608 

5 ්ඩුකව, 9815 

6 ්ැස්බෑව 8727 

7 ක්ොක,ොන්න්ව 5000 

6 ම රගම 8921 

9 කමොර කව 4884 

10 ප්දුක් ල් 1994 

11 රත්ම,්න 3659 

12 ශ්රීේජ්ලවයානනපුරේක්ෝඨාකඨා 5157 

13 තිඹිරිගසල්්ල 8757 
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3.0 අභයවීතර විනතන අ්යය 

ශ්රීේ,ං්්කේේ්රන්නතමේපරිප්,නේදිස්ත්රික් ල්ලේවනේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ඇේ 

o දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ 

o ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේම ජ්නත්වටේස.6පතමේකසේව්ේසපලනේආලතනේේවනේ්ර්කීය ලේ

කම් කේ්්යාල්,ේ13ේක් ලේග්ර්මේනි,න්ීමේවස කේ557ේිරන්ේසමන්විතේ්ර්කීය ලේපරිප්,නේ

ආලතන 

o දිස්ත්රික් ලේකම් කකේේඅධීක් ල්ේලේලටකත්ේක්රිල්ත්ම්වනේඅකනකුත්ේඅනුබීනේආලතන 

 

   ලන්දිලේස කබන්නවේ අභයන්තරේප්,නලේශක් ලතිමත්ේිරරිමේඋකදස්ේම ජ්නේඅවශයත්ේ

්රශස්තවේු ක්රේගැනීමටේස ලේවීමේපිණිසත්ඇේ්රන්නේඅභයන්තරේවිගේ්ේස ේසංවයානනේනි,න්රින්ේ

පස්ේකදකනකුකගන්ේුන ේඅභයන්තරේවිගේනේඒ්්ලක් ලේපවත්ව්කගනේලනුේ,බයි. 

අපේ්්යාල්,ක ේ දැක් ලමේකමක වරේඅරමුඛණුේ,ග්්රේගැනිමටේකලොද්ේ ගනුේ,බනේඋප්ලේම්යාගේක,සේ

අභයන්තරේවිගේනේඅංශක ේනි,න්ීමේපුරප්ප්ඩුේපැවතිලදේ්රන්නේඅභයන්තරේවිගේ්ේස ේසංවයානනේ

නි,න්ීමන්ේකදකදකනකුකගන්ේසමන්විතේ්ණ්ඩ්ලමක් ලේක,සේඅභයන්තරේවිගේනේඅංශක ේද්ල්ත්වලේ

,බ්ේදුනි.ේඒේඅනුවේු තේආලතනේස කබන්නවඇ 

 

o කමක ු කේක්රිල්්්ර් කඇේසංවයානනේක්රිල්්්ර් කේස කබන්නේ්ටුන ේ 

o ලි,යේ ්ේලි,යේකනොවනේවත්් කේඋපකලෝජ්නලේ ්ේ්ළමන්්රේල 

o සංවයානනේවය්පෘතිේපරික් ල්්වේ ්ේපුඛේවිපර කේ්ටුන  

 ආදීේ වශකලන්ේ 2017ේ වයා්ක ේ දීේ ු කේ ්රනුේ ,ැබූේ ්්යාලලන්ේ ප තේ පරිදිේ සම්ක,ෝචනලේ ්ළේ

 ැිරල.ේේ 

 

2012 වර්ෂකජදී සිදුකරන ලද කාර්යයවී 

 

  

සිදුේ්රනේ,දේ්්යාලලන් 

 
1ේවනේ්්යාන ව 

 ක ෝම්ගමඇේ්ැසබ්ෑවේ ්ේ්ඩුකව,ේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේව,ේඅභයන්තරේ

විගේනේ්ටුන ේසිදුේ්ළේඅතරේමහිේදීේස්ම්නයේපරිප්,නලඇේආලතනේ්ටුන ේ

 ්ේ්්යාල්,ේක්රමඇේලි,යේ ්ේවත්් කේ්,මන්්රේලේලනේඅංශව,ේ දුන්ගත්ේ

අඩුප්ඩුේ ්ේඒව්ේව,ක් ලව්ේගැනීක කේක්රමකේදලන්ේදේකපන්ව්ේකදනේ,දී. 

 

 පළමුඛේ්්යාන වේසඳ ්ේ විගේනේ්,මන්්රේේ්මි කේරැස්වීමේ පැවැත්වූේ අතරේ

මහිදීේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ  ්ේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ේ ව,ේ

අනන ුණේ ්ේඅ,්භ ්නිේපින්බඳවේ ්ේහිඟේේලේකශේ්ේඅලේ්රේගැනීක කේ්රගතිලේ

පින්බඳවේවිකශේ්කලන්ේස්්ච්ජ්්ේ්රනේ,දී. 
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2ේවනේ්්යාන ව 

 ක්ොකළොන්න්වඇේ සීත්ව්ේ  ්ේ ප්දුක් ල්ේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ේ ව,ේ

අභයන්තරේවිගේනේ්ටුන ේසිදුේ්ළේඅතරේ දුන්ගත්ේඅඩුප්ඩුේකපන්ව්ේදීේඒව්ේ

නිවැරදිේ්රේගැනිමටේඋපකදස්ේකදනේ,දී. 

 

 අභයන්තරේවිගේනේ ්ේ්ළමන්්රේේ්මි කේරැස්වීමේපැවැත්ේවූේඅතරේමහිේදීේ

ක ෝම්ගමේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේඅං්ේ53ේ–ේ7235ේදරේේව් නක ේ

1999.02.19ේ සිදුේ වූේ අනන කයාේ අ,්භලේ වනේුණ.36ඇ101/-්ේ මුඛද,ේ  ්ේ ක්ොළඹේ

්ර්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ අං්ේ 251ේ –ේ 3420ේ දරේේ ව් නක ේ ේ සිදුේ වූේ

අනන කයාේ අ,්භලේ වනේ ුණ.119ඇ416/-ේ ්ේ මුඛද,ේ ේ කපොත්වලින්ේ ්ප්ේ  ැීමමටේ

තීරේලේවිල.ේ 

 
3ේවනේ්්යාන ව 

 න න්වනේ්්යාන වේසඳ ්ේවිගේනේ්,මන්්රේේ්මි කේරැස්වීමේපැවැත්වූේඅතරේ

මහිදීේ ප්දුක් ල්ේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ අං්ේ WPPC – 2513 දරේේ

ව් නක ේ2015.06.21ේදිනේසිදුේවූේඅනන කයාේඅ,්භලේවනේුණ.ේ143ඇ209.43ේ්ේ

මුඛද,ඇේරත්ම,්නේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේWPPA – 4919 අං්ේදරේේ

ව් නක ේ2016.10.11ේදිනේසිදුේවූේඅනන කයාේඅ,්භලේවනේුණ.ේ26ඇ950/-ේ්ේමුඛද,ේ

 ්ේමමේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක මේWPPD – 2678 අං්ේදරේේව් නක ේ

2015.12.31ේ දිනේ සිදුවේ ්තිේ අනන කයාේ අ,්භලේ වනේ ුණ.4ඇ250/-ේ ්ේ මුඛද,ේ  ්ේ

දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ WPKS – 7784 අං්ේ දරේේ ව් නක ේ

2017.03.11ේ දිනේ සිදුේ වූේ අනන කයාේ අ,්භලේ වනේ ුණ.13ඇ700/-්ේ මුඛද,ේ

කපොත්වලින්ේ්ප්ේ ැීමමටේතිරේලේවිල. 

 
4ේවනේ්්යාන ව 

 ක්ොළඹේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේඅභයන්තරේවිගේනේ්ටුන ේසිදුේ්ළේ

අතරේ දුන්ගත්ේඅඩුප්ඩුේකපන්ව්ේදීේඒව්ේනිවැරදිේ්රේගැනිමටේඋපකදස්ේකදනේ

,දී. 

  තරවනේ්්යාන වේසඳ ්ේවිගේනේ්,මන්්රේේ්මි කේරැස්වීමේපැවැත්විණි.ේ

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේ ්ේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේව,ේපවතිනේහිඟේ

ේලේකශේ්ේඅල්රේගැනිමේස කබන්නවේවිගේනේ්ළමන්්රේේ්මි කේරැස්වී කේ

ව,ේදීේඅවන්නලේකලොමුඛේ්ළේඅතරේමමේහිඟේේලේකශේ්ේඅල්රේගැනීමටේගතේුන ේ

ක්රිල්ම්යාගේකමොනව්ේ දේලන්නේස්්ච්ජ්්ේක්ුණණි.ේක කේ වනේවිටේ්තැ කේේලේ

කශේ්ේව්රි්ේවශකලන්ේඅලේකවමින්ේපවතිනේඅතරේප්දුක් ල්ේ්ර්කීය ලේකම් කේ

්්යාල්,ක  ඒ.මච්.මස්.ේකරොද්රිකගෝේලනේඅලකේේුණ.ේ65ඇ767/-ේ්ේේලේකශේ්ලඇේ

ක්ොළඹේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේේඩබ්.ම ක.මස්.ේවීරසිං ේලනේඅලකේේුණ.ේ

267ඇ645/-්ේේලේකශේ්ලේඅලේ්රේඅවසන්වේ්ත. 
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3.4 සැලසුම් අ්යකජ ක්රියාකාරකම් 
 

2012 වර්ෂකජදී ක්රියාත්මක කරන ලද ස්වර්ධන වයාපෘති 
 

විමධයනත අය-වැය වැඩස හන - 2012 

විමනයගතේඅලවැලේවැඩසට නේලටකත්ේකවනත්ේකයාිතලේඅම්තය්ංශේප,්ත්ේසභ්ේ ්ේකවනත්ේආලතනේ

මන්න්ේ ්රතිප්දනේ කවන්ේ කනොවුේ ග්ර්.6ලේ ්රකීශව,ේආයාක ්ේ සංස්්ෘති්ේ සම්ජීලේ  ්ේආගමි්ේ්ටුන ේ

ව,ටේඅද්,ේසංවයානනේවය්පෘතිේක්රිලත්ම්ේිරීමමේසඳ ්ේ්රතිප්දනේ,බ්ේදීමේස්ම්නයකලන්ේසිදුකේ. 

ේඒේඅනුවේ2017ේවයා්ක ේසෑමේගුණේප්යාලික කන්න ේමන්ත්රීවරලකුටමේුණ.මි.ේ10ේ්ේ්රතිප්දනේහිමිවිල.ේකමමේ

වැඩසට නේක්රිල්ත්ම්ේිරීමක කදීේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේගුණේප්යාලික කන්න ේමන්ත්රීවුණේ19ේකදකනකුකේේ ්ේ

ජ්්ති්ේ ,ැයිස්න ේ ගුණේ ප්යාලික කන්න ේ මන්ත්රීවුණන්ේ 17ේ කදකනකුකේේ ්රතිප්දනේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ලටේ

කවන්ේවිල.ේඒේඅනුවේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේ්ර්කීශිලේකම් කේක්ොඨාස්ශේ13ේහිේග්ර්මේනි,න්ීමේවස කේ557ේ

්ේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමේසඳ ්ේජ්්ති්ේ්රතිපත්තිේ ්ේආයාක ්ේ්ටුන ේඅම්තය්ංශේවැලේය යා්ේ104-

2-6-1-2506ේලටකත්ේුණ.මිේ231.7ේ්ේමුඛ,යේ්රතිප්දනේකවන්ේවූේඅතරේමයින්ේුණ.මිේ210.16ේ්ටේආසන්නේ

විලදමක් ලේ දරමින්ේ වය්පෘතිේ 1207ක් ලේක්රිල්ත්ම්ේ්රේ අවසන්ේ්රනේ ,දී.ේ ගුණේ ප්යාලික කන්න ේ මන්ත්රීන්ේ

විසින්ේකවන්ේ්ළේ්රතිප්දනේඅනුවේප තේසංරච්ේලටකත්ේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේවිල. 

ස්රචක අනුව වයාපෘති සහහා ප්රතිපාදන කවවී කිරීම 

 

ක්රිල්ත්ම්ේ ්රනේ ,දේ වය්ප්තිේ ස,්්ේ බැලීක කදීේ සම්ජ්ේ ුඛභේ ස්නනේ සඳ ්ේ 55%්ටේ ආසන්නේ ්රතිප්දනේ

්රම්ේලක් ලේ කවන්්රේ තිකබ්.ේ කමහිදීේ ලිල්පදිංචිේ සමිතිේ ේ සම්ග කඇද  කේ ප්සමඇආගමි්ේ සංවින්නඇකපරේ ප්සමේ

වැඩිහිටිේනිව්සේසඳ ්ේඅවශයේලටිත,ේප ුඛ් කේ්රවයානනල සිදුේ්රනුේ,ැකබ්. 

1% 2%

28%

55%

1% 3%
10%

ජ්,ේස කප්දන

විදුලිල

ම්යාග

සම්ජ්ේුඛබස්නන

ුඛළුේව්යාම්යාග

ජීවකනෝප්ලේසංවයානනේ ්ේග්ර්.6ලේ
ආයාක ්

ග්ර්.6ලේුඛබස්නන
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ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී ප්රතිපාදන කවවීමම - 2012 

 

්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේමඨාටමින්ේුදිරිපත්ේ්රනේසංවයානනේඅවශයත්ේ ්ේජ්නත්වකේේඅවශයත්ේ

සැ,ිරම,ටේ ගනිමින්ේ විමනයගතේ අලවැලේ කලෝජ්න්ේ ,බ්ේ කදනුේ ,බන්කන්ේ ගුණේ ප්යාලික කන්න ේ

මන්ත්රීවුණන්ේ විසිනි. මහිදීේ තමන්ේ නිකලෝජ්නලේ ්රනුේ ,බනේ ආසනලේ සඳ ්ේ ්රමුඛාත්වලේ ,ැබීමේ

නිතැතින්මේසිදුකේ.ේප්යාලික කන්න ේමන්ත්රීවුණේනිකලෝජ්නලේකනොවනේකදහිව,ඇේප්දුක් ල්ඇේසීත්ව්ේවැනිේ

ක්ොඨාස්ශේසඳ ්ේකමවරදේකවන්ේවීේ්ත්කත්ේඅඩුේ්රතිප්දනේ්රම්ේලිර.ේජ්නග නලේවැඩිමේක්ොඨාස්ශලේ

වනේක්ොළඹේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශලේකවතේවැඩිමේ්රතිප්දනලක් ලේකවන්ේවීේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේ

විල.ේජීවකනෝප්ලේසංවයානනේ ්ේග්ර්.6ලේආයාක ්ේසංවයානනේවය්පෘතිේසඳ ්ේවැඩිේ්රතිප්දනේපුම්ේලක් ලේ

කවන්ේිරීමමේන ලින්ේරකඨාේආයාක ්ේසංවයානනලේු ළේනැංවීමටේ ැිරල්වේ,ැකබනුේ්ත.ේ 

ක්රියාත්මක කළ වයාපෘති ළිබඳ හ සමස්ථමි කතතරතුුකකතට්ඨාය මට්මටිවී 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය අනුමත වයාපෘති 

නතන 
අවසවී වයාපෘති 

නතන 
කවවී කළ මුදල 

ු.මි 
වියදම ු.මි 

ක්ොළඹ 130 129 45.64 39.96 
තිඹිරිගසල්්ල 100 96 21.34 16.97 
ක්ොක,ොන්න්ව 77 77 13.56 12.66 
ක්ෝඨාකඨා 71 71 13.31 11.66 
්ඩුකව, 115 115 16.64 17.67 
ක ෝම්ගම 176 176 23.67 22.59 
සීත්ව් 65 65 9.12 6.61 
ප්දුක් ල් 47 47 6.37 5.67 
්ැස්බෑව 99 96 21.90 16.46 
ම රගම 101 99 16.04 16.41 
කදහිව, 32 32 4.64 4.46 
රත්ම,්න 63 63 12.37 11.40 
කමොර කව 92 92 12.71 11.06 
දි.කමේ්්යාල්,ල 03 03 10.20 9.96 
එකතුව 1210 1202 201.69 210.16 
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වැඩස හන ක්රියාත්මක කිරීකම්දි මතු ග නැ   

01.ේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේඅනුමැතිලේ,බ්ේගැනීමේසඳ ්ේම ්ේනගරේ ්ේබස්න්හිරේසංවයානනේඅම්තය්ංශලේ

 ්ේ ජ්්ති්ේ ්රතිපත්තිේ අම්තය්ංශලේ කවතේ කලොමුඛේ ්රේ ්රතිප්දනේ කගන්ව්ේ කගනේ වය්පෘතිේ ක්රිල්ත්ම්ේ

ිරීමමටේල්ක කදිේගතවනේ්්,ලේවැඩිවීම. 

02.ේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේව,ේුත්ේකුඩ්ේන්මේසංකශෝනනේව,ේඅනුමැතිලදේඅද්,ේඅම්තය්ංශේකවතින්ේ,බ්ේ

ගතේුන ේබැවින්ේසංකශෝධිතේකලෝජ්න්ේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමේ්රම්දේවීම. 

03.ේ වය්පෘතිේ ස්ංකශෝනනේ ුදිරිපත්ේ ්ළේ  ැිරේ ්්,ේ සීම්වේ අවස්ය්ේ ිරහිපල්දීේ වයා්ලේ අවස්නලේ

කතක් ලමේදීයාඝේිරීමම. 

04.ේපළ්ත්ේප්,නේආලතනේව,ටේඅද්,ේසංවයානනේවය්පෘතිව,ේක්රිල්ත්ම්ේබ,න්ීමත්වලේමමේආලතනේ

කවතේ,බ්ේදීමේසිදු්රනුේ,බයි.ේමක ත්ේසම රේපළ්ත්ේප්,නේආලතනේවයා්ේඅවස්නලේකතක් ලේවය්පෘතිේ

ක්රිල්ත්ම්ේකනෝරේවයා්ේඅවස්නක දීේවිවිනේක ේන ේනිස්ේක්රිල්ත්ම්ේ්ළේකනො ැිරේබවේදැන්වීම. 

05.ේපළ්ත්ේප්,නේආලතනේව,ටේ,බ්කදනුේ,බනේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේමමේපළ්ත්ේප්,නේආලතනේව,ේ

අරමුඛදමේකලොද්ේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමේ ්ේඒේබවේදිගුේ්්,ලක් ලේගතවූේපුඛේේදැන්වීමේමන්න්ේමන්ත්රීේ්රතිප්දනේ

වලින්ේනිසිේ්රකලෝජ්නේකනො,ැබීම. 

06.ේඅක් ලේමුඛදමේ,ැබීක කේ්රම්දලේනිස්ේබිමපත්ේකගවීමේ්රම්දේවීක කදීේවය්පෘතිේිරහිපලක් ලේන්විුඛ කේඅත්සන්ේ

්ළේක්ොන්ර්ත්්ුණවන්ේබිමපත්ේකගවනේන ුණේඅකනක් ලේවය්පෘතිේආර කභේකනොිරීමම. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය ස තාතාවක 

වක් ලළිටිය සිසිලස උයන අතුු මාර්නය 

තාරදමා ස්වර්ධනය කිරීම. 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය ස කකතළව 

වයාපෘතියසේකකතළව 14,සිරිමාකවෝ 

 ණ්ඩාරනායක මාවකත් සිටි ගයමන 

කසවන නිවාස ස්කිර්තය  ළිවිසුම් 

මාර්නය කකතවීක්රිට් කිරිම 
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ප්රාකීය ය යටිතල පහසුකම් ස්වර්ධන වැඩස හන - 2012 

ලටිත,ේේප ුඛ් කේසංවයානනලේන න්න්ේරැිරල්ේ ්ේජීවකනෝප්ලේඅවස්ය්වන්ේවයානනලේිරීමමත්ඇේඒේන න්න්ේ

ග්ර්.6ලේ්රජ්්වකේේසම්ජ්ේආයාක ්ේතත්වලේනංව්ලීමත්ේකමමේවැඩසට කන්ේඅරමුඛේේකේ. 

ග්ර්.6ලේ ලටිත,ේ ප ුඛ් කේ සංවයානනේ වැඩසට නේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ සිලලුමේ ග්ර්මේ නි,න්රිේ

ක්ොඨාස්ශේ න ,ේ ක්රිල්ත්ම්ේ කේ.ේ මක් ලේ ග්ර්මේ නි,න්රිේ ක්ොඨාස්ශල්ටේ ුණපිලමේ ,ක් ල්ේ 500ඇ000/=ේ

වටින්්මින්ේුත්ේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේිරීමක කේ ැිරල්වේතිබුණි. 

වය්පෘතිේකතෝර්ේගැනීක කදිේ්රජ්්ේ්මි කවේවිසින්ේප තේසද න්ේ්ුණණුේේක්කරහිේඅවන්නලේකලොමුඛ්රේ

වය්පෘතිේකතෝර්ේකගනේ්ත. 

1. වයෘපෘතිලේක්කරහිේ්රජ්්වේවිසින්ේදක් ලවනේඋනන්දුවේ ්ේපින්ේගැනීම 

2. ද්රරිද්රත්වලේපි කේදැකීමඇේනි්්ප්දනලේදිුණුේිරීමමේ ්ේආද්ල කේවයානනලේිරීමම 

3. අද්ළේ ්රකීශක ේ සංවයානනේ සැ,ැස්මේ ලටකත්ේ දැනටමත්ේ  දුන්කගනේ ්තිේ වය්පෘතිේ සද ්ේ

්රමුඛාත්වලේ,බ්ේදීම 

4. ්රකීශලේන ළේපවත්න්ේස කපත්ේ්රශස්තේක,සේභ්විත්ේිරීමම 

5. වය්පෘතික ේතිරස්රේබව 

6. ්රකීශක ේ්රජ්්වකේේස භ්න්ත්වල 

7. ්රති,් උන්ේඅතරේඅරමුඛදමේස්න්රේවේ ්ේසම්නුප්ති්වේකබදීල්ම 

8. කමමේවසරේඅවස්නේවීමටේකපරේනිමේ්ළේ ැිරේවය්පෘතිලක් ලේවීම 

 

 

 

 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය සතිරිරිනස්යාය  

වයාපෘතියසේවනාතමුමල නානරික ක කහත් 

යාලාව ළිටුපස ඇති ළමා ක්රීඩා්නනය 

ප්රතිස්ස්කරතය කිරිම 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය සකහෝමානම  

වයාපෘතියසේපිටිපන මහින්දේම්වතේ,ලස්ේ
වැලිවත්තේ්රජ්්ශ්,්වේඅලුත්ේවැඩිල්ේිරීමම 
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ස්රචක අනුව වයාපෘති සහහා ප්රතිපාදන කවවී කිරීම 

 

 

 

කමම වැඩස හන තුක වීද කවනත් ස්රචක ය කත් ප්රතිපාදන 64.66%ේක් ලකවන්ේවීේ්ත.මලේන ,ේම්යාගේ

 ්ේකපොදුේසනීප්රක් ල්්ේප ුඛ් කේවැඩිේදිුණුේිරීමමේසිදුවිල. 

ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී කවවී කළ ප්රතිපාදන 

 

වසම් ස්යාව මත ප්රතිපාදන කවවී කිරිම නිසා කමම විෂමතාවය දක් ලන  ලැක.. 

o සැමේ ග්ර්මේ නි,න්රිේ වසම්ටමේ ්රතිප්දනේ කවන්වනේ බැවින්ේ  ්ේ ග්ර්.6ලේ ජ්නත්වකේේ ්රමුඛාේ

අවශයත්ේු කේවනේබැවින්ේස්යාය්ේවැඩසට නිර. 
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ප්රාකීහිය කමකම් කකතට්ඨාය

ුණ.මි

0.14% 5.57% 5.15% 
2.37% 

84.68% 

2.09% 

ගබඩ්ේප ුඛ් ක

ග්ර්.6ලේආයාථී්

ුඛළුේව්යාම්යාග

ජ්,ේස කප්දනල

කවනත්ේ(ම්යාග,කපොදුේසනීප්රක් ල්්ේප ුඛ් ක,.......)

ජීවකනෝප්ලේ ්ේප ුඛ් කේසංවයානනල
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වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරිකම්දි පවතින නැ   

 

 සැමේග්ර්මේනි,න්රිේවසම්ටේුණේ500ඇ000/=ේ්රතිප්දනේ්රම්ේලක් ලේපමේක් ලේකවන්වනේබැවින්ේ

 ්ේ වය්පෘතිේ කලෝජ්න්ේ උපරිමේ වශකලන්ේ 2ක් ලේ පමේක් ලේ ක්රිල්ත්ම්ේ ්,ේ  ැිරේ බැවින්ේ ්රමුඛාේ

අවශයත්ේකීපලක් ලේ්තිේවස කේව,ේේමමේකලෝජ්න්ේසිලම,ේක්රිල්වටේනැංවිමටේකනො ැිරේවිම. 

 

 ග්ර්.6ලේ ජ්නත්වකේේ අවශයත්වලන්ටේ ්රමුඛාත්වලේ දැක් ලවිලේ ුන ේ වුවදඇේ සම රේ අවස්ය්වන්හිේ

කීශප්,නේමැදි ත්වී කේමතේවය්පෘතිේසංකශෝනනලේවිම. 

 

 ම ජ්නේවිකරෝනත්ේවැනිේගැටළුේනිස්ේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේිරරිමටේකනො ැිරේවීකමන්ේවය්පෘතිේ

අව,ංගුේවීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රා.කම. කකතට්ඨායය ස  මහරනම  
 
වයාපෘතියස කටුවාවල නීලම්මහර පාකර් 

නිසල උයන මාර්නය ඉතිරි කකත ස 

ස්වර්ධනය කිරීම 
 

ප්රා.කම. කකතට්ඨායයස කදහිවල 

වයාපෘතිය කම්ධ්කර පාර අ්ක 5 A සි  

23/3 දක් ලවා දිකවන අතුු මාර්නය 

කකතවීක්රීට් කිරීම. 

 

කකතට්ඨායයස කැස් ෑව 

වයාපෘතියස නීලම්මහර නල කුඹුර 

පාකරවී ප වී නවීනා පරාක්රම මාවත 

සුදුසු කලස ස්වර්ධනය කිරීම 

කකතට්ඨායයස කකෝට්කට් 

වයාපෘතියස කෘෂි නිෂප්ාදන හා න ඩා 

පහසුකම් සදහා පැගිරිවත්ත විකේකාරාම 

වි ්රස්ය්නේභූමික ේකගොඩනැන්ම,ක් ලේ

ුදිේිරීමම. 
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ග්රාමීය ය යටිතල පහසුකම් ස්වර්ධනය කිරීකම් විකයේෂ වැඩස හන - 2012 

කවනත්ේවැඩසට න්ේලටකත්ේ්රතිප්දනේකවන්ේකනොවුේනමුඛත්ේ්රමුඛාත්වලේ දිලේුන ේවය්පෘතීන්ේඋකදස්ේ

්රතිප්දනේ කවන්ේ ිරීමමේ ග්ර්.6ලේ ලටිත,ේ ප ුඛ් කේ සංවයානනලේ ිරීමක කේ විකශේ්ේ වැඩසට නේ ආර කභේ

ිරීමක කේඅරමුඛේයි.ේඒේඅනුවේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේ06්ේ නාන්ගත්ේවය්පෘතිේ136ක් ලේකවනුකවන්ේ

ජ්්ති්ේ්රතිපත්තිේ ්ේආයාක ්ේ්ටුන ේඅම්තය්ංශලේමන්න්ේ්රතිප්දනේකවන්ේ්රනේ,දී. 

 

ස්රචක අනුව වයාපෘති කවවී කිරීම 

 

 

 

 ක්රිල්ත්ම්ේවූේ වය්පෘතිේ අතරින්ේ 96%ේ්ේ වැඩිේ ්රතිශතලක් ලේම්යාගේලනේසංරච්ලේකවනුකවන්ේ

කවන්ේවූේඅතරේඒේලටකත්ේ්්ණුඇකබෝක් ලකුේසංවයානනලේස ේප්, කේනවී්රේලේවිල.ේේ 

 

 සම්ජ්ේ ුඛභස්නනලේ ලටකත්ේ ්රජ්්ශ්,්ේ සංවයානනලේ ිරීමක කේ වය්පෘතීන්දඇේ කපොදුේ ුඛභස්නනලේ

ලටකත්ේකපොදුේලිංේ ්ේවැසිිරන්ේසංවයානනලේිරීමක කේවය්පෘතීන්දේක්රිල්ත්ම්ේ්රනේ,දී. 

 

 

 

 

 

 

 

2% 1%
1%

96%

සම්ජ්ේුඛභස්නනල

කපොදුේුඛභස්නනල

ජ්,ේස කප්දනල
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ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී ක්රියාත්මක  ග වයෘපෘති නතන 

 

 

 

 වය්පෘති වැඩි ්රම්ේලක් ලේ ශ්රීේ ජ්ලවයානනපුරේ ක්ෝඨාකඨාේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ ක්ොඨාස්ශකලන්ේ

කලෝජ්න්ේ වීේ්තිේ අතරේ වය්පෘතිේ අඩුේ ්රම්ේලක් ලේ කලෝජ්න්ේ වීේ්ත්කත්ේ ක ෝම්ගමේ ්ර්කීය ලේ

කම් කේක්ොඨාස්ශකලනි. 

 

 තවදේ කමමේ විකශේ්ේ වැඩසට නේ  ර ්ේ ුදිරිපත්ේ වූේ කලෝජ්න්ේ අන රින්ේ ක්ෝඨාකඨාේ ස ේ

ක්ොක,ොන්න්වේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශලන්ටේඅද්,වේමිලිලටේ02ටේවැඩිේවය්පෘතිේ10ක් ලේ

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ ර ්ේසිදු්රේ,දී. 

ක්රියාත්මක කළ වයාපෘති ළිබඳ හ සමසථ්මි කතතරතුුආයතන මට්මටිවී 

 

ක්රියාත්මක 

ආයතනය 
අනුමත වයාපෘති 

නතන 
අවසවී වයාපෘති 

නතන 
කවවීකළ මුදල 

5ු.මි) 
වියදම 5ු.මි) 

ක්ොළඹ 5 5 3.75 2.60 

ක්ොක,ොන්න්ව 2 2 1.47 1.12 

ක්ෝඨාකඨා 64 36 59.13 30.63 

ක ෝම්ගම 1 1 0.40 0.34 

්ැස්බෑව 51 51 39.65 29.70 

ම රගම 3 3 3.42 3.23 

දි.කමේ්්යාල්,ල 10 10 36.16 20.57 

එකතුව 106 108 145.98 88.18 
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 ු තේවගුවටේඅනුවේඅනුමතේවය්පෘතිේ136න්ේස්යාය්වේඅවසන්ේිරීමමටේ ැිරේවූක ේ ේවය්පෘතිේ

106ිර.ේමලේසමස්යකලන්ේ76%්ේ්රතිශතලක් ලේකේ. 

 

 අනුමතේවය්පෘතීන්ේසඳ ්ේුණ.මිලි.145.96්ේ්රතිප්දනේඅනුමතේවුවදේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේ

ිරීමක කදීේමන වූේවිවිනේගැටළු්්ීමේතත්වලන්ේනිස්ේවිලද කේිරීමමටේ ැිරවූක ේුණ.මිලි.66.16්ේ

්රතිප්දනේපමණි. 

වැඩස හන ක්රියාත්මක කිරීකම්දි මතු ග නැ   

01.ේඅම්තය්ංශලේවිසින්ේමවූේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේව,ටේකලොමුඛේ්රේඒේසඳ ්ේ

්ස්තක කන්න ේ ්ේ මමේ කලෝජ්න්ේ ස කබන්නේකතොරන ුණේකගන්ව්ේ කගනේ ජ්්ති්ේ්රතිපත්තිේ අම්තය්ංශලේ

කවතේකලොමුඛේ්රේ්රතිප්දනේකගන්ව්ේකගනේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමටේල්ක කදිේදිගුේ්්,ලක් ලේගතවීම. 

02.ේකලෝජ්න්ේසංකශෝනනේඅනුමැතිලේඅම්තය්ංශලේකවතින්ේ,බ්ේගතේුන ේබැවින්ේසංකශෝධිතේකලෝජ්න්ේ

අනුමැතිලේ,ැකබනේන ුණේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමටේකනො ැිරේවීම. 

03.වය්පෘතිේ සංකශෝනනේ  ්ේ නවේ වය්පෘතිේ කලෝජ්න්ේ ුදිරිපත්ේ ්ළේ  ැිරේ ්්,ේ සීම්වේ වයා්ලේ පුර්මේ

අවස්ය්ේිරහිපල්දීේදීයාඝේිරීමම. 

04.ේ පළ්ත්ේ ප්,නේ ආලතනේ ව,ටේ අද්,ේ සංවයානනේ වය්පෘතිව,ේ ක්රිල්ත්ම්ේ බ,න්ීමත්වලේ අද්,ේ

ආලතනේකවතේ,බ්ේදීමේසිදු්රනුේ,බයි.ේමක ත්ේසම රේපළ්ත්ේප්,නේආලතනේවයා්ේඅවස්නලේකතක් ලේ

වය්පෘතිේ ක්රිල්ත්ම්ේ කනෝරේ වයා්ේ අවස්නක දීේ විවිනේ ක ේන ේ නිස්ේ ක්රිල්ත්ම්ේ ්ළේ කනො ැිරේ බවේ

දැන්වීම. 

05.ේන්විුඛ කේගතවූේසම රේසමිතිේ ්ේක්ොන්ර්ත්්ුණවන්ේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේ්ළකනො ැිරේබවේවයා්ේ

අවස්නක දීේදැන්වීම. 
 

06.වය්පෘතිේ කලෝජ්න්ේ ුදිරිපත්ේ ිරීමක කදීේ විධිමත්ේ ක්රමකේදලක් ලේ කනොමැතිේ වීම.ස්තැ කේ කලෝජ්න්ේ

සතයකලන්ේකතොරවීමේ ්ේසංවයානනේ්ටුන ේසිදුිරීමමේඅවශයේකනොවනේමඨාටම්ේපැවතීම.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කකතට්ඨායයස කකෝට්කට් 

වයාපෘතියස නාවල, 8 වන පටුමන 

කාපට් කිරීම 

කකතට්ඨායයස කකෝට්කට් 

වයාපෘතියස ස් ැවීක  තිලකරත්න මාවකත් 

ඇති කපතදු ක හ අසල සි   පැලවත්ත පාර 

දක් ලවා ඇති අතුු මාර්නය ඉවී ර්කලෝේ 

නම අමලා ස්වර්ධනය කිරීම 
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යටිතල පහසුකම් ස්වර්ධනය කිරීකම් විකයේෂ 5මික යන 20) වැඩස හන - 2012 

 කනොකලකුත්ේක ේන න්ේමතේකමකතක් ලේු කේිරීමමටේකනො ැිරේවූේග්ර්.6ලේජ්නත්වකේේසම්ජ්ේආයාක ්ේ

අවශයත්ේ ගැනේ ස,්්ේ බැලීකමන්ේ පුඛවේ කමමේ වැඩසට නේ ක්රිල්ත්ම්ේ ිරීමමේ සඳ ්ේ 2017ේ

වයා්ක දීේරජ්ලේතීරේලේ්රනේ,දී.ේ 

 

 මක් ලේමක් ලේමැතිවරේේආසනලටේඅද්,ේගුණේප්යාලික කන්න ේමන්ත්රීවුණන්ඇේපළ්ත්ේසභ්ේමන්ත්රීවුණන්ේ

 ්ේ්ර්කීය ලේස කබන්ධි්රේේ්මි කේගුණේසභපතිවුණන්ේවිසින්ේකලොමුඛේ්රනේ,දේකලෝජ්න්ේකමමේ

වැඩසට නේ ලටකත්ේ ක්රිල්ත්ම්ේ ිරීමමේ සඳ ්ේ ජ්්ති්ේ ්රතිපත්තිේ  ්ේ ආයාක ්ේ ්ටුන ේ

අම්තය්ංශක ේඅනුමැතිලේසහිතවේවැලේශියා්ේ104-02-06-06-2506ේලටකත්ේ්රතිප්දනේඅපේකවතේ

නිද ස්ේ්රනේ,දි. 

 

ස්රචක අනුව වයාපෘති කයෝගනා ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරය 
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38%

3%

21%

36%

ග්ර්.6ලේජ්,ේස කප්දන

ග්ර්.6ලේම්යාග

ආයාක ්ේලටිත,ේප ුඛ් ක

සම්ජ්ේුඛභස්නන

අකනකුත්ේලටිත,ේප ුඛ් කේ(ක්රීඩ්ේපිටි, ප්සැමේසංවයානනේවය්පෘති, 
සනීප්රක් ල්්ේ ්ේඅකනකුත්ේප ුඛ් ක)
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ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී කවවී කළ ප්රතිපාදන 

 

 

 

ක්රියාත්මක කළ වයාපෘති ළිබඳ හ සමස්ථමි කතතරතුු කකතට්ඨාය මට්මටිවී 

 

්ර්.කම.ක්ොඨාස්ශල අනුමතේවය්පෘතිේ
ගේන 

අවසන්ේ
වය්පෘතිේ
ගේන 

කවන්ේ්ළේ
මුඛද,ේුණ.මි 

විලදමේ
ුණ.මි 

අතැතිේබිමේ
ුණ.මි 

ක්ොළඹ 23 19 27.66 16.21 - 

තිඹිරිගසල්්ල 45 32 55.00 10.31 24.66 

ක්ොක,ොන්න්ව 15 15 20.00 14.40 4.35 

ක්ෝඨාකඨා 14 14 17.00 13.10 - 

්ඩුකව, 17 17 20.30 16.10 2.97 

ක ෝම්ගම 17 17 20.20 16.46 - 

සීත්ව් 20 20 25.60 23.64 - 

ප්දුක් ල් 10 10 10.90 10.73 - 

්ැස්බෑව 29 29 40.00 32.33 3.30 

ම රගම 16 15 20.00 16.47 - 

කදහිව, 15 15 16.60 15.70 - 

රත්ම,්න 9 9 11.00 1.05 7.91 

කමොර කව 6 6 10 7.12 - 

ම්න ව 208 220 296.68 195.61 40.09 

 

27.88

55

20
17

20.3 20.2

25.6

10.9

40

20 18.8

11 10

ුණ.මිලිලන
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වැඩස හන ක්රියාත්මක කිරීකම්දි මතු ග නැ   

01.ේකමමේවැඩසට නටේඅද්,ේඅනුමතේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේ2017ේවසරේඅවස්නක ේසසැප්තැ කබයාේමසේ ්ේ

්තැ කේවය්පෘතිේකදසැ කබයාේමස)ේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමේසඳ ්ේඅපේ්්යාල්,ලේකවතේකලොමුඛේිරීමම 

02.ේ ු තේ ක ේන වේ මතේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ ක්ොඨාස්ශේ මඨාටමින්ේ කලොමුඛේ ්ළේ වය්පෘතිේ ව,ටේ අද්,වේ

්ස්තක කන්න ේස්ස්ේිරීමමටේ්රම්ේවත්ේ්්,ලක් ලේකනොමැතිේවීම. 

03.ම ජ්නේවිකරෝනලේමතේ්තැ කේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමටේගැටළුේස ගතේවීම. 

04.ේ ම ජ්නේනිකලෝජීතයින්ේනිරන්තරකලන්ේවය්පෘතිේ කලෝජ්න්ේ ව,ටේ අද්,ේසංකශෝනනලන්ේුදිරපත්ේ

ිරීමම. 

05.ේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේව,ටේඅද්,ේන්මේසංකශෝනනේපමේක් ලේඅනුමතේිරීමක කේබ,ලේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ලේකවතේපැවීමමේමතේවය්පෘතිේඅව,ංගුේිරීමමඇේඊටේඅද්,ේනවේවය්පෘතිේඅනුමැතිලේ ්ේකවන්ේ

්ළේ මුඛදමේ සංකශෝනනේ ලන්දිලේ අම්තය්ංශලේ කවතේ කලොමුඛේ ක්ොටේ අනුමැතිලේ ,බ්ේ ගතේ ුන ේ බැවින්ේ

අනවශයේ්්,ේ්රම්දලන්ේ්තිවීම. 

06.ේන්විුඛ කේගතවූේසම රේසමිතිේ ්ේක්ොන්ර්ත්්ුණවන්ේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේ්ළකනො ැිරේබවේවයා්ේ

අවස්නක දීේදැන්වීම 

07.ේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ලිල්පදිංචිේ ක්ොන්ර්ත්්ුණවන්ේ  ්ේ සමිතිේ ්රම්ේලේ සීම්ේ සහිතේ බැවින්ඇේ

වය්පෘතිේු කිරීමමටේකටන්ඩයාේ්ැඳවීක කදීේක්ොන්ර්ත්්ුණවන්ේ ්ේසමිතිේුදිරිපත්ේකනොවීම. 

 

ේ   

 

 

 

 

 

 

 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය ස මහරනම 

වයාපෘතියස කකතට් ාව ආනවීද විදයාලකජ 

ප්රාථමිමික අ්යකජ ළමා උයන ස්වර්ධනය 

කිරිම                     

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය ස තාතාවක 

වයාපෘතියස නුකේවත්ත ප්රධාන මාර්නය හා 

අතුු මාර්න ය කකතවීක්රීට් කිරීම. 
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සුඛිත පුරවර වැඩස හන - 2012 

ම ්නගරේ ්ේබස්න්හිරේසංවයානනේඅම්තය්ංශලේමන්න්ේ නාන්ගත්ේසංවයානනේකලෝජ්න්ේසඳ ්ේ162-2-3-

16-2506ේවැලේය යා්ලේලටකත්ේ්රතිප්දනේකවන්වූේකමමේවැඩසට නේඅදිලරේ2ක් ලේලටකත්ේක්රිල්ත්ම්ේවිල. 

සුඛිත පුරවර වැඩස හන 5අදියර 1) 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේසද ්ේකමමේවැඩසට නටේම ්නගරේ ්ේබස්න්හිරේසංවයානනේඅම්තය්ංශලේමන්න්ේ

මිලිලනේේ66.16ේ්ේ්රතිප්දනේකවන්්රනේ,දී.ේඅදිලරේ1ේමන්න්ේේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේ12ක් ලේන ,ේ

 ්ේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ලේ මන්න්ේ වය්පෘතිේ 125ක් ලේ ක්රිල්ත්ම්ේ ්රේ 2017/12/31ේ දිනේ වනවිටේ

ස්යාය්වේවැඩේඅවසන්ේ්රනේ,දී. 

 

ස්රචක අනුව ක්රියාත්මක කල වයාපෘති කවවී කිරීම 

 

 

ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී ක්රියාත්මක  ග වයෘපෘති නතන 
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ක්රියාත්මක කළ වයාපෘති ළිබඳ හ සමස්ථමි කතතරතුුකකතට්ඨාය මට්මටිවී 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය 
අනුමත වයාපෘති 

නතන 
අවසවී වයාපෘති 

නතන 
කවවී කළ මුදල 

ු.මි 

ක්ොළඹ 10 10 7.26 

ක්ොක,ොන්න්ව 7 7 4.45 

ක්ෝඨාකඨා 2 2 1.01 

ක ෝම්ගම 27 27 11.75 

්ැස්බෑව 9 9 4.70 

්ඩුකව, 2 2 3.90 

රත්ම,්න 7 7 5.10 

තිඹිරිගසල්්ල 6 6 6.15 

සීත්ව් 13 13 6.54 

කදහිව, 6 6 3.64 

කමොර කව 7 7 5.09 

ම රගම 23 23 9.69 

දි.කමේ්්යාල්,ල 4 4 12.9 

එකතුව 125 125 86.18 

 

 ු තේසට නටේඅනුවේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේක,සේබ,නේවිටේවය්පෘතීන්ේවැඩිේවශකලන්ේේ

ක්රිල්ත්ම්ේවීේ්ත්කත්ේේක ෝම්ගමේක්ොඨාස්ශලේන ,ේවය්පෘතින්ේ27ක් ලේේ ්ේම රගමේක්ොඨාස්ශලේ

න ,ේ වය්පෘතීන්ේ 23ේ ක් ලේ වශකලනි.ේ ක්ෝඨාකඨාේ  ්ේ ්ඩුකව,ේ ක්ොඨාස්ශේ සඳ ්ේ වය්පෘතීන්ේ අඩුේ

වශකලන්ේ,බ්ේදීේ්ත. 

 

 සමසය්ේ සට නේ නිීමක් ල්ේලේ ්රේේ විටේ දැ්ගතේ  ැිරේ වන්කන්ේ ප්දුක් ල්ේ  ැරේ සිලළුමේ

ක්ොඨාස්ශලන්ේසද ්ේවය්පෘතීන්ේක්රිල්ත්ම්ේ්රේ්තිේබවල. 

 

වැඩස හන ක්රියාත්මක කිරීකම්දි මතු ග නැ   

01.ේඅම්තය්ංශලේවිසින්ේමවූේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේව,ටේකලොමුඛේ්රේඒේසඳ ්ේ

්ස්තක කන්න ේ කගන්ව්කගනේ ම ්නගරේ  ්ේ බස්න්හිරේ සංවයානනේ අම්තය්ංශලේ කවතේ කලොමුඛේ ්රේ

්රතිප්දනේකගන්ව්ේකගනේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමටේල්ක කදීේගතවනේ්්,ලේවැඩිවීම. 

02.කලෝජ්න්ේ සංකශෝනනලන්ටේ අනුමැතිලේ අම්තය්ංශලේ කවතින්ේ ,බ්ේ ගතේ ුන ේ බැවින්ේ සංකශෝධිතේ

කලෝජ්න්ේඅනුමැතිලේ,ැකබනේන ුණේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමටේකනො ැිරේවීම. 

03.ේවය්පෘතිේසංකශෝනනේවයා්ලේපුර්මේසිදුේිරීමම. 

04.ේනවේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේවයා්ලේඅගේභ්ගක දීදේඅම්තය්ංශලේමන්න්ේඅනුමතේිරීමම 

ු තේගැටළුේපැවතිලදේඅදිලරේ1ේුඛිතතේපුරවරේවැඩසට නේස්යාය්වේඅවසන්ේවූේබවේසඳ න්ේ්,ේ ැිරල. 
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සුඛිත පුරවර වැඩස හන 5අදියර 2) 

කමමේඅදිලරේම ්නගරේ ්ේබස්න්හිරේසංවයානනේඅම්තය්ංශලේමන්න්ේවයා්ලේඅගේභ්ගක ේආර කභේ්රනේ

,දී. 

 ඒේඅනුවේක ෝම්ගමඇ්ැසබ්ෑවේ ්ේම රගමේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේසඳ ්ේකනොවැ කබයාේ

මසේආර කභක දීේඅම්තය්ංශකලන්ේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේේමවනේ,දී. 

 ේසීත්ව්ේ ්ේප්දුක් ල්ේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේසඳ ්ේඅම්තය්ංශකලන්ේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේ

මවනේ,ීකීේකනොවැ කබයාේමසේඅවස්නක දීලේ. 

 මබැවින්ේකමමේඅදිලකරහිේ2017/12/31ේදිනටේව්යාත්ේවූක ේඅඩුේ්රගතිලිර. 

2012 .12.01 දින  ්රගතිල 

 

 ු තේ සට නේ අනුවේ වය්පෘතිේ කලෝජ්න්ේ මුඛලින්ේ ,දේ ක ෝම්ගමඇ්ැස්බෑවේ  ්ේ ම රගමේ ්ර්කීය ලේ

කම් කේක්ොඨාස්ශව,ේවැඩිේවය්පෘතිේසංාය්වකුත්ඇේවය්පෘතිේකලෝජ්න්ේපුඛවේ,දේප්දුක් ල්ේ්ර්කීය ලේ

කම් කේක්ොඨාස්ශක ේඅඩුේවය්පෘතිේසංාය්වකුත්ේක්රිල්ත්ම්ේවූේබවේපැ ැදිලිේකේ. 

 ඒේඅනුවේවය්පෘතිේ10්ේවැඩේඅවසන්ේිරීමමටදේකනො ැිරේවීේ්ත. 

 

 

 

 

 

 

 

අනු 
අ්කය 

ප්රාකීය ය 

කමකම් 
කකතට්ඨායය 

අනුමත 

වයාපෘති 

ස්යාව 

 කවවී ග 

ප්රතිපාදන 

5ු.මි.)  

 2017.12.31 

දින  වියදම 

5ු.මි.) 

 කභෞතික ප්රනතිය  අතැති 

බිමපත් 

වටිනාකම 

5ු.මි.) 

 

01%-

25%  

 

26%-

50%  

 

51%-

99%  

100% 

1 ප්දුක් ල් 13      6.49 ේේේේේේේේ  -          -          -         -    13    ේේේේේේ6.08 

2 ක ෝම්ගම 25 
   ේේේේ
9.76  

ේේේේේේේ   -    6 
         
-    

     -    19    ේේේේේේ7.10 

3 ම රගම 21     9.10   6.98  1 3      -    17               -    

4 ්ැස්බෑව 28    13.61   0.96        -          -         -    28  ේේේේේ12.32 

5 
තිඹිරිගසල්්

ල 
1     1.96    1.96        1             -    

එකතුව 88     40.92    9.9 7 3      -    78       25.50 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය ස තිරිරිනස්යාය 

වයාපෘතියස ක තරැමල තාවලී පටුමන 

කපකළවීනස්තුඩුව පාර ප්රතිස්ස්කරතය කර 

කාපට් දැමීය ම 



40 
 

අවිච්කේද  වැඩස හන - 52017) 

පුඛන්ලේවයා්ව,ේවිවිනේක ේන මතේක්රිල්ත්ම්ේවීමේඅස කපූයාේවේතිබූේවය්පෘතිේසඳ ්ේ 2017ේවයා්ක දීදේ

ස්වකීශේ්ටුන ේඅම්තය්ංශලේ ර ්ේ්රතිප්දනේකවන්විල. 

ඒේඅනුවේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේඅවිච්කේදේවය්පෘතිේ05ේක් ලේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමේසඳ ්ේුණ.මිලි.ේ 56.31ේක් ලේ

කවන්වූේඅතරේුණ.මිලි.ේ47.22ක් ලේවැල්රේමමේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේ්රනේ,දී.ේේ 

 

1. ම්,කේේආදයාශේපිරිමිේවිදය්,ක ේකතම මේකගොඩනැලිකමේසශ්රවේ්ග්රල)ේපළමුඛේම කමේස්,ැබ්ේ

ම්ේස ේකදවනේම ,ේුදිේිරීමම 

2. ම රගමේජ්න්ධිපතිේවිදු කමේබැම්නිේම්ක් ලේසහිතේ110*40ේශ්රවේ්ග්රලක් ලේුදිේිරීමම 

3. ප ුඛ්්ර්ේනි,න්ීමන්ේසඳ ්ේිරලවී කේශ්,්වේසමඟේකසේව්ේපිලසක් ලේුදි ිරීමම  

4. ප්දුක් ල්ේසතිකපොළේකපොදුේකවළඳේසංිරයාේක ේඅතිකයා්ේකවළඳේකුටිේුදිිරීමම 

5. වග රතනස්රේම ්ේවිදය්පලේසඳ ්ේ70*30ේකගොඩනැලිම,ක් ලේුදිේිරීමම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය ස කඩුකවල 

වයාපෘතියස කඩුකවල ආදර්ය ළිරිමි විදයාලකජ 

කතමහම කනතඩනැගිමකම 5 ශ්රවතානාරය) පලමු 

මහකම ස්ලැ. එක සහ කදවන මහල ඉදි කිරීම 

 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය ස මහරනම 

වයාපෘතියස මහරනම ගනාධිපති විදයාලකජ 

110 ´×40 ´  ැමකනිය සහිත ශ්රවතානාරය 

ඉදි කිරීම 
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පාසැම පරිනතක විදයානාර ස්ථමිාළිත කිරීම  - 2017 

 

දු්්්රේප්සැමේව,ේ ේ අනය්පනලේ,බනේ ේසිුඛවිලන්කේේ ේ ේ ේ පරිගේ්ේස්ක් ල්රත්වලේවයානනලේිරීමක කේ

අරමුඛේේ්තිවේවිදුලිේසංකීශේ ්ේඩිජිටමේලටිත,ේප ුඛ් කේඅම්තය්ංශල විසින්ේමහිේව්යාෂි්ේසංවයානනේේ

සැ,ැස්මේලටකත්ේේප්සැමේවිදය්ග්රේස්ය්පිතේිරීමමේ-2017ේවැඩේසට නේක්රිල්වටේනංවනේ,දී. 

ඒේ අනුවේ කමමේ දිස්ත්රික් ල්ක ේප්සැමේ තර්ේ දුන්ගත්ේපන්තිේ්්මරල්ේලිලි්ේ අඩුප්ඩුේ ස්ස්ේ්රේ

පරිගේ් විදය්ග්ර ස්ය්පිතේ ිරීමමේ සද ්ේ ුණේ 1ඇ000ඇ000.00ේ ්ේ ්රතිප්දනදේ ඇේ ස්ය්පිතේ ්රනේ ,දේේ

පරිගේ්ේවිදය්ග්රේසද ්ේේක කසේඇපු කේ,බ්ේදීමේසද ්ේුණේ766910.00ේ්ේ්රතිප්දනදේ,බ්ේකදනේ,දී.ේ 

ඒේඅනුවේප තේප්සැමේව,ේුණ.ේ1.545.121.30ේ්ේවිලදමින්ේපරිගේ් විදය්ග්ර ස්ය්පිතේිරීමමේසිදු්රනේ

,දී. 

1.  ප/ගය  සුදර්යන  විදයාලය- කඩුකවල 

2.  ප/කකත/සුසමය වර්ධන විදයාලය- තිරිරිනසය්ාය  

3.  ප/කකත/කික ෆ් වී  ාක කා විදයාලය - කකතළව 

4. යාවීත කගෝයප් ාක කා  විදයාලය - කදහිවල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ප/කකත/සුසමයවර්ධන 

විදයාලය,ඔස්ටිවී 

කපකදස,ක තරැමල,කකතළව 08 - 

ස්ථමිාපනය කරන ලද පරිනතක 

විදයානාරය 
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ආනමික මධයසථ්මිාන ස්වර්ධනය කිරීකම් වැඩස හන - 2012 

 

කපොදුේජ්නත්වකේේආනය්ත්මි්ේසංවයානනලේසද ්ේප ුඛ් කේසැ,සීක කේඅරමුඛණින්ේආගමි්ේමනයස්ය්නේ

සංවයානනලේ ිරීමක කේ වැඩසට නේ ක්රිල්ත්ම්ේ ්රනේ ,දී.ේ ඒේ අනුවේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ලේ සද ්ේ කමමේ

වැඩසට නේ සඳ ්ේ ජ්්ති්ේ ්රතිපත්තිේ  ්ේ ආයාක ්ේ ්ටුන ේ අම්තය්ංශලේ මන්න්ේ මිලිලනේ ේ 63.30්ේ

්රතිප්දනේ කවන්ේ ්රනේ ,දී.ේ සිලළුමේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ ක්ොඨාස්ශලන්ේ සඳ ්ේ වය්පෘතීන්ේ 140ේ ක් ලේ

ක්රිල්ත්ම්ේ්රේ2017/12/31ේවනේවිටේස්යාය්ේක,සේවැඩේඅවසන්ේිරීමමටේ ැිරල්වේ,ැබුණි. 

කමමේවැඩසට නේසඳ ්දේආගමි්ේමනයස්ය්නේ නාන්ේගැනීමේඅම්තය්ංශලේවිසින්ේසිදුේ්රනේ,දී. 

 

 

ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී ක්රියාත්මක  ග වයෘපෘති නතන 

 

 

 ු තේසට නටේඅනුවේේතිඹිරිගස්ල්ලේක්ොඨාස්ශලේන ,ේවය්පෘතින්ේ24ක් ලේේ ්ේක්ොක,ොන්න්වේේේේේ 

ේේේේේේක්ොඨාස්ශලේන ,ේවය්පෘතීන්ේ23ේක් ලේක,සේක්රිල්ත්ම්ේවීේ්ත.ේප්දුක් ල්ේ ්ේකමොර කවේක්ොඨාස්ශේේේේ 

ේේේේේේසඳ ්ේවය්පෘතීන්ේඅඩුේ්රම්නලක් ලේක්රිල්ත්ම්ේවීේ්ත. 

 

 සමසය්ේසට නේනිීමක් ල්ේලේ්රේේවිටේදැ්ගතේ ැිරේවන්කන්ේසිලළුමේක්ොඨාස්ශලන්ේසද ්ේ

වය්පෘතීන්ේක්රිල්ත්ම්ේ්රේ්තිේබවල. 
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ක්රියාත්මක කළ වයාපෘති ළිබඳ හ සමස්ථමි කතතරතුුකකතට්ඨාය මට්මටිවී 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය අනුමත වයාපෘති 

නතන 
අවසවී වයාපෘති 

නතන 
කවවී කළ මුදල 

ු.මි 

රත්ම,්න 06 06 4.40 

ම රගම 11 11 5.70 

ක්ොළඹ 17 17 6.40 

ක්ෝඨාකඨා 14 14 5.60 

ුක ෝම්ගම 4 4 2.40 

සීත්ව් 6 6 3.20 

තිඹිරිගසල්්ල 24 24 9.30 

්ැස්බෑවේ 11 11 4.20 

කදහිව, 8 8 0.90 

ක්ොක,ොන්න්ව 20 20 12.40 

්ඩුකව, 9 9 4.10 

ප්දුක් ල් 2 2 0.60 

කමොර කව 0 0 0.90 

ම්න ව 140 140 60.00 

 

 

වැඩස හන ක්රියාත්මක කිරීකම්දි මතු ග නැ   

01.ේඅම්තය්ංශලේවිසින්ේකලොමුඛේ්රනේ,දේආගමි්ේමනයස්ය්නේන්මලන්ේේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේ

ව,ටේකලොමුඛේ්රේඒේසඳ ්ේකලෝජ්න්ේකගන්ව්ේකගනේඇේජ්්ති්ේ්රතිපත්තිේඅම්තය්ංශලේකවතේකලොමුඛේ්රේ

්රතිප්දනේකගන්ව්ේකගනේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමටේල්ක කදිේල කේ්්,ේ්රම්දලක් ලේසිදුේවීම. 

02.ේකලෝජ්න්ේසංකශෝනනේඅනුමැතිලේඅම්තය්ංශලේකවතින්ේ,බ්ේගතේුන ේබැවින්ේසංකශෝධිතේකලෝජ්න්ේ

අනුමැතිලේ,ැකබනේන ුණේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමටේකනො ැිරේවීම. 

03.ේඅම්තය්ංශලේවිසින්ේආගමි්ේමනයසය්්නලන්ේසද ්ේමුඛදමේකවන්ේිරීමක කදීේම්මේවි ්රස්ය්නක ේ

ස්ව්.6න්ේව න්කසේ,්ේ කදනමක් ලේසද ්ේ කවන්ේකවන්ේවශකලන්ේමුඛදමේ කවන්ේිරීමමේන ලින්ේ ඇේ ේ මලේ,බ්ේ

දීක කදීේගැටළුේස ගතේතත්වලක් ලේ්තිේවිල. 

04.ේ්තැ කේ පන්සමේව,ේ ස්ව්.6න්ේව න්කසේ,්කේේන කේ අනුවේමුඛදමේ කවන්ේ්රේතිබූේ අතරේ පන්සකමේ

ලිපිනලක් ලේකනොමැතිේබැවින්ේතැන්ේකසොල්ේගැනීක කදීේගැටලුේස ගතේවීම. 

05.ේඅම්තය්ංශලේවිසින්ේමිළදීේගැනී කේේ,බ්ේදීේතිබූේඅතරේවි ්ර්ධිපතිවුණන්ේවයා්ේඅවස්නක ේමුඛදමේ,බ්ේ

ගැනීමේ සද ්ේ අවස්ය්වේ ,බ්ේ කදනේ ක,සේ ුමලී කේ ්රේ තිබුේ බැවින්ේ ඒේ පින්බඳේ අද්,ේ නි,න්ීමන්ේ

අප ුඛත්වලටේපත්ේවීම.ේේ 
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මුස්ක ම් පමක  හා මුසක් ම් ස්සක්ෘතික මධයස්ථමිාන වැඩි දියුණු කිරීම ස්වර්ධන   

වැඩ ස හන - 2017 

මුඛස්ලි කේ ේආගමි්ේ ්ේසංස්් ෘති්ේ්ටුන ේකදප්යාතක කන්න වේ ේවිසින්ේේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේන ,ේපිහිටිේේ

මුඛස්ලි කේ පමලිේ ඇද  කේ ප්සැමේ ඇඅර්බිේ විදු මේ ේ  ්ේකුන්ේආන්ේමීරස්ේ ේ්න ළුේ ේආගමි්ේආලතනේ ව,ේ

ලටිත,ේ ප ුඛ් කේ සංවයානනලේිරීමමේ සද ්ේ ේ ුණේ 1ඇ700ඇ000.00ේ කවන්ේ්රේ තිබුණි.ේ ක්ොක,ොන්න්වඇේ

ක්ොළඹඇඇප්දුක් ල්ඇේ සීත්ව්ඇම රගමේ ේ ්ර්කීශිලේ කම් කේ ්්යාල්,ේ ව,ේ ේ ක කේ ලටකත්ේ වය්පෘතිේ

ක්රිල්ත්ම්ේේක්රිණි. 

 

ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය ක්රියාත්මක කරන 

ලද වයාපෘති 

ස්යාව 

අවසවී කරන 

ලද වයාපෘති 

ස්යාව 

කවවී කල 

මුදල 

5ු.මි.) 

වියදම     

5ු. මි.) 

ක්ොක,ොන්න්වඇක්ොළඹඇඇප්දුක් ල්ඇේ
සීත්ව්ඇම රගම 

 
13 

 
13 

 
1.7 

 
1.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය ස කකතකලතවීනාව 

වයාපෘතියස වැමලම්ළිටිය කනත.162/10, 

කමකනතඩකකතකලතවීනාව අම මස්ජිදය රහ්මා  පමක ය 

අලුත්වැඩියා කිරීම  
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සිහිලැම දැහැන - 2012 

 

බස්න්හිරේ ්,්පේ ම ්නගරේ සැ,ුඛක කේ අනුමතවේ ්තිේ “අනය්ත්මි්ේ සංවයානනලේ සඳ ්ේ ප ුඛ් කේ

සැ,ැස්වීම”ේකත්ම්වේලටකත්  “සිහි,ැමේදැ ැන “ේනමින්ේආගමි්ේමනයසය්්නේව,ේ නාන්ගත්ේලටිත,ේ

ප ුඛ් කේ සංවයානනලේ ිරීමක කේ වය්පෘතිේ ක්රිල්ත්ම්ේ ිරීමමටේ ම ්නගරේ  ්ේ බස්න්හිරේ සංවයානනේ

අම්තය්ංශලේමන්න්ේ්රතිප්දනේකවන්විල.ේඒේඅනුවේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේ12්ේවය්පෘතිේ36ක් ලේ

ක්රිල්ත්ම්ේිරීමමේසඳ ්ේ ේුණ.මි.ේ 57.4්ේ්රතිප්දනේකවන්වූේඅතරේුණ.මි.ේ 54.15්ේවිලදමක් ලේසහිතවේමමේ

වය්පෘතිේසිලම,ේක්රිල්ත්ම්ේ්රේඅවසන්ේ්රනේ,දී. 

ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී කවවී කළ ප්රතිපාදන 
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දියවර ළියස වැඩස හන 
 

දූපත්ව්සීේධීවරේ්රජ්්වදේ්න ළුවේකවරළබඩේස ේමිරිදිලේධීවරේක් ලක ේ්රක ේ්රජ්්වකේේජීවනේතත්වලේඋසසේ්

ිරීමමේ කවනුකවන්ේ ජීවකනෝප්ලේ සංවයානනලටේ  ්ේ නිව්සේ ුදිේ ිරීමමටේ ධීවරේ  ්ේ ේ ජ්,ජ්ේ ස කපත්ේ

අම්තය්ංශලේ2017ේවයා්ක ේවය්පෘතිේක්රිල්ත්ම්ේ්රනේ,දී.ේඒේඅනුවේධීවරේපවුමේසඳ ්ේසනීප්රක් ල්්ේ

ප ුඛ් කේ,බ්දීමටේස ්ලේ වීක කේ වය්ප්තිලේ ්ේ දිලවරේ පිලසේනිව්සේආන්රේ කලෝජ්න්ේක්රමලේලටකත්ේ

ධීවරේනිව්සේඅළුත්ේවැඩිල්ේිරීමමටේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේසඳ ් ුණ.මි.6.34්ේ ්රතිප්දනේ කවන්විල.ේ

කමමේවැඩසට නේලටකත්ේ්ැස්බෑවඇක ෝම්ගමඇකමොර කවඇරත්ම,්නේලනේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේ

ව,ේනිව්සේඅළුත්වැඩිල්ේ ්ේවැසිිරන්ේුන්ිරීම කේවය්පෘතිේ76ක් ලේක්රිල්ත්ම්ේ්,ේඅතරේුන්ේවය්පෘතිේ66ක් ලේ

ුණ.මි.6.1්ේවිලදමක් ලේසහිතවේඅවසන්ේ්රනේ,දී. 

 

ක්රීඩා අමාතයා්යකජ අරමුදම මගිවී ස්වර්ධනය   ග වයාපෘති  
 

ප්සමේ ආශ්රිතේ ක්රි්ඨාේ ක්රීඩ්වේ නැංවීමේ සද ්ේ ලටිත,ේ ප ුඛ් කේ දිුණුේ ිරීමක කේ අරමුඛණින්ේ ක්රීඩ්ේ පිටිේ

සංවයානනලේ ්ේ්ර්කීය ලේමඨාටමින්ේNon Turtf Concrete Practice Pitch (Side Wickets) සංවයානනලේ

ිරීමක කේවැඩසට නේක්රිල්ත්ම්ේ්රනේ,දී.ේඒේඅනුවේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේසද ්ේකමමේවැඩසට න්ේක්රීඩ්ේ

අම්තය්ංශලේ මන්න්ේ මිලිලනේ ේ 26.71ේ ්ේ ්රතිප්දනේ කවන්ේ ්රනේ ,දී.ේ සිලළුමේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ

ක්ොඨාස්ශලන්ේ සඳ ්ේ වය්පෘතීන්ේ 41ේ ක් ලේක්රිල්ත්ම්ේ්රේ 2017/12/31ේ වනේ විටේ ස්යාය්ේ ක,සේ වැඩේ

අවසන්ේිරීමමටේ ැිරල්වේ,ැබුණි. 

ප්රාකීය ය මට් මිවී Non Tutf Concrete Practice Pitch (Side Wickets)ඉදිකිරීම 

ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී ක්රිකට් ළි    ක්රියාත්මක  ග වයෘපෘති නතන 
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 ු තේසට නටේඅනුවේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේක,සේබ,නේවිටේවය්පෘතීන්ේවැඩිේවශකලන්ේේ

ක්රිල්ත්ම්ේවීේ්ත්කත්ේේතිඹිරිගස්ල්ලේක්ොඨාස්ශලේන ,ේවය්පෘතින්ේ09ේක් ලේවශකලනි.ේ

ක්ොළඹඇක්ොක,ොන්න්වඇසීත්ව්ේක්ොඨාස්ශේසඳ ්ේවය්පෘතීන්ේඅඩුේවශකලන්ේ,බ්ේදීේ්ත. 

 සමසය්ේසට නේනිීමක් ල්ේලේ්රනේවිටේදැ්ගතේ ැිරේවන්කන්ේසිලළුමේක්ොඨාස්ශලන්ේසද ්ේ

වය්පෘතීන්ේක්රිල්ත්ම්ේ්රේ්තිේබවල. 

ක්රියාත්මක කළ වයාපෘති ළිබඳ හ සමස්ථමි කතතරතුු කකතට්ඨාය මට්මටිවී 5ක්රිකටි ළි  ) 

්ර්.කම.ක්ොඨාස්ශල අනුමතේවය්පෘතිේ
ගේන 

අවසන්ේවය්පෘතිේ
ගේන 

කවන්ේ්ළේමුඛද,ේුණ.මි 

රත්ම,්න 2 2 1.20 

ම රගම 2 - 1.20 

ක්ොළඹ 1 1 0.60 

ක්ෝඨාකඨා 2 2 1.20 

ක ෝම්ගම 6 6 3.60 

සීත්ව් 1 1 0.60 

තිඹිරිගසල්්ල 9 7 5.40 

්ැස්බෑවේ 2 2 1.20 

ක්ොක,ොන්න්ව 1 1 0.6 

්ඩුකව, 2 2 1.20 

කමොර කව 3 3 1.80 

ම්න ව 01 22 18.60 

 

වැඩස හන ක්රියාත්මක කිරීකම්දී ඇති  ග නැ   

 අම්තය්ංශලේමන්න්ේප්සැමේකතෝර්ේගැනීක කදීේඅවශයත්වලේනිසිල්්්රවේ දුන්ේකනොගැනීමේ

නිස්ේවයා්ේඅවස්නක ේගැටළුේස ගතේවීම. 

 

වයාපෘතිය ස කකතට් ාව ආනවීද මහා විදයාලය Non Tutf Concrete Practice Pitch ඉදි 

කිරීම 
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ක්රීඩා ළිටි ස්වර්ධනය 

ප්රාකීය ය කමකම් කකතට්ඨාය මට් මිවී ක්රීඩා ළිටි  ක්රියාත්මක  ග වයෘපෘති නතන  

 

 

 

 ු  තේතීුණේ්රස්ය්රලටේඅනුවේක්රීඩ්ේපිටිේක්රිල්ත්ම්ේවීේ්තිේක්ොඨාස්ශේ06ේටේඅනුවේවය්පෘතීන්ේ
ස්යාය්වේනිමේ්රේ්ත 

 

ප්රා.කම.කකතට්ඨායය අනුමත වයාපෘති 

නතන 
අවසවී වයාපෘති 

නතන 
කවවී කළ මුදල 

5ු.මි) 

ම රගම 1 1 0.5 

කමොර කව 2 1 1.19 

තිඹිරිගසල්්ල 2 2 3.99 

ක්ොක,ොන්න්ව 2 2 0.25 

ක්ෝඨාකඨා 1 1 0.20 

්ැස්බෑව 2 2 0.19 

ම්න ව 10 10 6.32 
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වයාපෘතිය ස මිරිහාන කපතක ස් ස්ථමිාක භූමිකජ සථ්මිාළිත කර ඇති කවතක ක ෝම ක්රීඩා ළිටිය 

ස්වර්ධනය කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධයාපන අමාතයා්ය ප්රතිපාදන මත ක්රියාත්මක  ග වයාපෘති 

 

වයාපෘතිය ස කමතරටුව කේමස් කුමර විදයාලකජ ළිහිණුම් ත ාකය ඉදිකිරීකම් ඉතිරි වැඩ නිම 

කිරීම සහ ළිහිනුම් ත ාකය  අදාල අතිකර්ක යටිතල පහසුකම් ස්වර්ධනය කිරීම 

කමොර කවේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශලටේඅලත්ේකමොර කවේකේමස්ේකුමරේවිදය්,ක ේපිහිනු කේ

තට්්ලේ ුදිිරීමක කේ ුතිරිේ වැඩේ ස ේ පිහිනු කේ තට්්ලටේ අද්,ේ අතිකයා්ේ ලටිත,ේ ප ුඛ් කේ

සංවයානනලේිරීමමේවය්පෘතිලේසඳ ්ේුණ.මි.ේ20.76්ේ්රතිප්දනේඅනය්පනේඅම්තය්ංශකලන්ේකවන්ේ

්රනේ ,දී.ේ ර්ජ්යේ සංවයානනේ  ්ේ නියාම්ේේ නීතිගතේ සංස්ය්කේේ අධීක් ල්ේලේ ලටකත්ේ අද්,ේ

ක්ොන්ර්ත්්ුණවන්ේවිසින්ේවැඩේනිමේ්රේ්තිේඅතරේලි,යේේස ේකභෞති්ේ්රගතිලේ100%ිර. 
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3.5 ඉ්ජිකවීු අ්යය 

 ප්රධාන කාර්යභාරය 
 

1.ුදිිරීම කේ ්ේඅලුත්වැඩිල්ේ්ටුන  

 -ේසැ,ුඛ කේස්ස්ේිරීමම 

 -ේ්ස්තක කන්න ේස්ස්ේිරීමම 

 -ේවැඩබි කේඅධීක් ල්ේලේිරීමම 

 -ේබිමපත්ේපීමක් ල්්ේිරීමම 

 -ේකගවී කේනියාකීශේිරීමම 

2.්රස කප්දනේ්ටුන  

3.ේනඩත්න ේ්ටුන ේ 

4.දිස්ත්රික් ලේමි,ේනිලමේිරීමක කේ්මි කවේපැවැත්වීම 

 

 2017 වර්ෂකජ ඉ්ජිකවීු අ්යය මගිවී සිදු කරන ලද කාර්යභාරය:- 

 

1). කනතඩනැගික  ඉදිකිරීම් 
 

1. තට්ටු 20 කිවී සමවීවිත නාරාකහේවීළි  නව දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාල 

ස්කීර්තය ඉදිකිරීම  

කතවන අදියර වැඩ අවසවී කිරීම 

න්විුඛ කේගතේමුඛද,ේුණ.මිලිලනේ3467.02ේසවැඨාේරහිත), විලද කේවූේමුඛද,ේුණ.මිලිලනේ1040.59ේ

ක් ලේවනේඅතර වය්පෘතිලේසිදුේ්රමින්ේපවතී. 
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 කනතඩනැගිමකම ළි ත නිමාව 
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8th  Floor Complete Partition Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cladding Work 

 

Roof Terrace Kitchen fixing 

 Glass windows 
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Partition Work  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.I).ඉහත වයාපෘතිය ය කත් ප්රසම්පාදන ක යුතු සිදු කරන ලද විකයේෂ වයාපෘති :- 

  

1.I.I. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාල ස්කීර්තකජ III අදියර ඉදිකිරීම් ය කත් විදුක  

කසෝපාන සථ්මිාළිත කිරීම 

-ේන්විුඛ කේගතේමුඛද,ේේේ-ේුණ.ේ100,000,000.00ේසවැඨාේරහිත) 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේේේේේේේේේේේ-ේුණ.  23,000,000.00 

සවය්පෘතිලේසිදුේ්රමින්ේපවතී) 

 

1.I.II. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාල ස්කීර්තකජ රැහැවී ගාල පීධතිය ස්ථමිාළිත 

කිරීම  5LAN)  

-ේන්විුඛ කේගතේමුඛද,ේේේ-ේුණ.ේ23,636,949.94ේසවැඨාේරහිත) 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේේේේේේේේේේේ-ේුණ.  11ඇ161ඇ646.96 

සවය්පෘතිලේසිදුේ්රමින්ේපවතී) 
 

1.I.III.දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාල ස්කීර්තකජ මහගන ඇමතුම් පීධතිය 

ස්ථමිාළිත කිරීම 5PA) 

-ේන්විුඛ කේගතේමුඛද,   -ේුණ.7,133,465.00ේසවැඨාේරහිත) 

 -ේවැලේවූේමුඛද,         -ේුණ.1,620ඇ096.95 

සවය්පෘතිලේසිදුේ්රමින්ේපවතී) 
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2). කහෝමානම ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාලය සදහා නව කනතඩනැගිමල ඉදිකිරීම  

-ේන්විුඛ කේගතේමුඛද,   -ේුණ.152ඇ753ඇ293.65ේසවැඨාේරහිත) 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේේේේේේේේේ-ේුණ. ේේ30ඇ760ඇ514.69 

ේසවය්පෘතිලේසිදුේ්රමින්ේපවතී) 

Ground Floor Brick Work  

 

 

 

 

 

 

 

3rd Floor Column Form Work 
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3rd  floor slab form work (Part II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st  Floor wall Plastering 
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3). කැස් ෑව ප්රා කීය ය කමකම් කාර්යාලය දීර්ඝ කිරීම 
 

ේ-ේවැලේවූේමුඛද,ේේේේේේේේේේ-ේුණ.ේ7ඇ659ඇ249.71 

කනතඩනැගිමකලහි ඉදිරිපස කපනුම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කනතඩනැගිමකලහි පැති කපනුම 
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   කමතානාරකජ ඇතුළත කපනුම     

 

  Staff Room      Wash Room 

 

 

 

 

 

 

    Pantry        
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4). ආදි නාලවීදීය ගුු නම්මානකජ කයෝජිත ප්රග  හු කාර්යය කනතඩනැගිමල ඉදිකිරීම 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේේේේේේේේේේේ-ේුණ.  4ඇ006ඇ760.34 

5). මීය කනතඩ විකයේෂිත ආර්ථික මධයස්ථමිානකජ R සහම පරිශ්ර කප්ක කජ ආවරත 

වහලයක් ල ඉදිකිරීම 
 

ේේ-ේන්විුඛ කේගතේමුඛද,ේ-ේුණ. 14ඇ620ඇ000.00 

ේේ-ේවැලේවූේමුඛද,ේේේේේේේේ-ේුණ.ේේ2,523,675.00 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේසවය්පෘතිලේසිදුේ්රමින්ේපවතී) 

6. නඩත්තු කිරීම් 

6.I. දිස්ත්රික් ල කමකම් නිල නිවකසහි කාණු පීධතිය සහ ගල නල පීධතිය 

අ ත්වැඩියා කිරීම.  
 

ේ-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.460ඇ623.65 

 ේේේේේ6.II. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය  අයත් ගයවඩනනම ළිහිටි නිල නිවාකසේ          
                       නරාගකජ තහඩු ආවරතය කයදීම. 

 

ේේ-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.145ඇ645.00 

 

6.III. කනත.101, උදයාන මාවත, කකතළව 05 ළිහිටි දිසත්්රික් ල කමකම් 
කාර්යාලය  අයත් කනතඩනැගිමල අලුත්වැඩියා කිරීම 

 
ේේ-ේවැලේවූේමුඛද,ේේේේේේේේ-ේුණ.ේේ431ඇ561.46 

 

6. IV. කනත.101, උදයාන මාවත, කකතළව 05 ළිහිටි දිසත්්රික් ල කමකම් 

කාර්යාලය  අයත් කනතඩනැගිමකම රියදුු සහ පවිත්රතා කසේවකයවී 

කවනුකවවී සකස් කරන ලද කාමර සදහා කනමම් කිරීම 
 

ේේ-ේවැලේවූේමුඛද,ේේේේේේේේ-ේුණ.ේ151ඇ390.46 
 

 

6.V. දිස්ත්රික් ල කමකම් නිල නිවකසහි නඩත්තු ක යුතු සිදු කිරීම  
 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.27,055.00 
 

 
6.VI. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය  අයත් ගයවඩනනම නිල නිවකසේ නඩත්තු 

ක යුතු  සිදු කිරීම  
 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.29ඇ400.00 
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6.VII. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ 0 සහ 4 වන මහම වල Door  

Closer හා   Door Lock සවිකිරීම 
 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.9,320.00 
 

 

6.VIII. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ 0 සහ 4 වන මහම වල නිලධාරී පුටු 

අලුත්වැඩියා කිරීම 
 
-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.43,425.00 

 

6.IX. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ ප්රක් ලකෂේපත යවීත්ර අලුත්වැඩියා කිරීම 
 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.26ඇ247.75 

 

6.X. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකයහි ගල හා ගලඅපවහන පීධතිකයහි 
අලුත්වැඩියා ක යුතු සිදු කිරීම 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.100ඇ969.60 
 
 

6.XI. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාල කනතඩනැගිමකලහි විදුක  පීධතිකජ 

අලුත්වැඩියා ක යුතු සිදු කිරීම 

 
-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.55ඇ690.00 
 

6.XII. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ III අදියකර් ඉදිකිරීම් කහේතුකවවී 
දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ හා ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාලකජ 

දුරකථමින රැහැවී නව සථ්මිානයත  ස්ථමිාන නත කිරීම 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.260ඇ006.96 

7. කසේවා කිරීම් 
 

7.I. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ වායු සමන යවීත්ර 20 කසේවා කිරීම හා නඩත්තු 

කිරීම 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.208,400.00 
 

7.II. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ 11 KVA ස්විච පීධතිය හා 1250 KVA 

ට්රාවීස් කපෝමරය කසේවා කිරීම 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.209,497.80 

7.III. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ විදුක  කසෝපාන කසේවා කිරීම හා නඩත්තුව 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.273,700.00 
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7.IV. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ 500 KVA කගනකර් රය කසේවා කිරීම හා 

නඩත්තුව 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.286,572.53 

7.V. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ ප්රධාන ශ්රවතානාරකජ වායු සමන පීධතිය 

කසේවා කිරීම හා නඩත්තුව 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.172ඇ476.71 
 

7.VI. දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාල ස්කීර්තකජ ගිණි ආරක් ලෂත උපකරත නැවත 

ළිරමම 

-ේවැලේවූේමුඛද,ේ-ේුණ.49,266.00 
 

 

 

8.  කවනත් ප්රසම්පාදන ක යුතු සිදුකිරීම් 

අනු 

අ්කය 

 

වයාපෘතිකජ නම 

කකතවීත්රාත්කුකේ 

ඇස්තකම්වීතු මුදල 

5වැට් රහිත) 

කකතවීත්රාත්කු 

 

1

. 

 
 

 
2. 
 
 
 

3. 
 
 
4. 

 
 
 

 
5. 

 
PD/KOT/05- බැීදග්නේකසෞායේදවදයේ
නි,න්ීමේ්්යාල්,ලේපිහිටි  ුඩක කේ
ප ුඛ්්ර්ේනි,න්ීමන්ේසද ්ේිරලවී කේ
ශ්,්ව සමගේකසේව්ේපිලසක් ලේුදිිරීමමේ-
සඅවිච්කේද) 

 
නුකේකගොඩේබප/ජ්ලේශ්න්තේකජ්ෝන්ේ
විදය්,ක ේනඩත්න ේස ේඅළුත්වැඩිල්  
්ටුන ේිරීමම   

 
ම රගම ජ්න්ධිපතිේවිදු කමේබැම්නිලේ
සහිතේ110’x40’  ශ්රවේ්ග්රලේුදිිරීමම 
 

PD/PAD/20-ප්දුක් ල්ේ සතිකපො,ේ කපොදුේ

කවළදේ සංකීයාේක ේ අතිකයා්ේ කවළදේ කුටිේ

ුදිිරීමමේුතිරිවැඩ - සඅවිච්කේද) 

 

කමොර කවේකේමස්ේකුමරේවිදය්,ක ේපිහිනු කේ

තට්්ලේුදිිරීමක කේුතිරිේවැඩ  

 

 

2,615,180.00 
 
 
 
 
2,037,868.10 
 
 
20,030,358.60 
 
 
1ඇ365ඇ710.00 
 
 
 
 
12ඇ463ඇ597.94 

 

ුණවන්ේකේඩේ
කසන්ටයා 

ේ 
 
 
ුණවන්ේකේඩේ
කසන්ටයා 

 
පන්ති,ේසිවිමේ
ුංජිනිලයාස් 
 
 
කබෝකගොඩේ
මන්ටයා්රයිසස් 

 
 
 
සයාකවෝේකටක් ලේ
සපුී)ස ්ගම 
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3.6 දිස්ත්රික් ල දිවිනැගුම අ්යය 

 

ජීවකනෝප්ලේවි්ල 

ජීවකනෝපාය ස්වර්ධන වැඩස හන  - 2012 

්ර්.කම. 

ක්ොඨාස්ශල 

කලෝජිත 

වය්පෘතිේ

ගේන 

,බ්දුන් 

්රතිප්දන 

,බ්දුන් 

අක් ලමුඛදම 

අවසන් 

්ළේ

වය්පෘති 

දරේ ,දේ

විලදම 

කභෞති් 

්රගතිල 

ක්ොළඹ 92  1,500,000.00   1,500,000.00  76  1,478,806.40  98.58 

සීත්ව් 58  2,311,000.00   2,311,000.00  57  2,342,898.11  100 

ශ්රීේජ්ලවයානනපුර 14  649,500.00   649,500.00  18  647,514.17  99.6 

්ඩුකව, 61  1,851,075.00   1,851,075.00  68  1,833,334.83  99 

ක්ොක,ොන්න්ව 53  1,493,850.00   1,493,850.00  58  1,491,393.50  99.83 

කදහිව, 22  608,000.00   608,000.00  21  600,222.48  98.72 

කමොර කව 54  1,363,950.00   1,363,950.00  53  1,363,950.00  100 

්ැස්බෑව 43  1,774,800.00   1,774,800.00  49  1,774,800.00  100 

ක ෝම්ගම 61  2,630,475.00   2,630,475.00  66  2,600,475.00  100 

ම රගම 69  1,331,475.00   1,331,475.00  67  1,325,039.00  99.5 

තිඹිරිගසල්්ල 19  649,500.00   649,500.00  24  642,814.96  98.9 

ප්දුක් ල් 59  1,493,850.00   1,493,850.00  60  1,493,315.70  99.96 

රත්ම,්න 17  422,175.00   422,175.00  17  422,175.00  100 

ම්න ව 622 18,079,650.00  18,079,650.00  634 18,016,739.15  99.6 
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අකලවි ස්වර්ධන වැඩස හන 2012 

්ර්.කම. 
ක්ොඨාස්ශල 

,බ්දුන්ේ
්රතිප්දන 

,බ්දුන්ේ
අක් ලමුඛදම 

අවසන් ්ළේ
වය්පෘතිේ
ගේන 

දරේේ,දේ 
විලදම 

කභෞති්ේ
්රගතිල 

මුඛ,යේ
්රගතිල 

උප්
රේ 

පුහු
ණු 

ක්ොළඹ  332,350.00   332,350.00  5 4 
        
321,553.55  98.2   

සීත්ව්  300,000.00   300,000.00  6 8 
        
297,244.00  100   

ශ්රීේ
ජ්ලවයානනපුර  300,000.00   300,000.00  6 3 

        
297,045.00  100   

්ඩුකව,  500,000.00   500,000.00  13 5 
        
538,088.00  90   

ක්ොක,ොන්න්
ව  267,650.00   267,650.00  4 4 

        
233,650.00  87.9   

කදහිව,  300,000.00   300,000.00  9 7 
        
287,205.20  96.6   

කමොර කව  300,000.00   300,000.00  4 6 
        
292,050.00  98.8   

්ැස්බෑව  100,000.00   100,000.00    3 
        
100,000.00  100   

ක ෝම්ගම  150,000.00   150,000.00  1 5 
        
150,000.00  100   

ම රගම  433,600.00   433,600.00  6   
        
291,798.00  99.5   

තිඹිරිගසල්්ල  300,000.00   300,000.00      
        
197,840.00  99.9   

ප්දුක් ල්  300,000.00   300,000.00  4 7 
        
100,000.00  100   

රත්ම,්න  300,000.00   300,000.00  5 3 
        
297,000.00  100   

ම්න ව 

 
3,883,600.0

0  

 
3,883,600.0

0  63 55 

     
3,403,473.7
5  89.6   
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 2017 ආදයාශේග කම්න 

  

    
මහරනම පමුණුව/කඩුකවල රතාල 

  

         

අනුේ
අං් 

්ර.කම.ක්ො
ඨාස්ශල ගම 

වයපෘති 
ගේන 

,බ්දුන්  
්රතිප්දන 

,බ්දුන් 
අක් ලමුඛදම 

අවසන් 
වය්පෘති 

දරේ ,දේ
විලදම 

කභෞති් 
්රගතිල 

1 ්ඩුකව, රේ්, 85 2000000 2000000 85 1999783.84 
99.9 

2 ම රගම පමුඛණුව 55 2882900 2882900 61 2665800 92 

ම්න ව 4882900 4882900 146 4665583.84 84.1 

 

 
ආදයාශේග කම්නලේ2016/2017ේ  පැ,ැන්වත්තේඋන ර 

ආදයාශේග කම්නල 
    

    
්ැස්බෑවේ්ර්.කම.ක්ොඨාස්ශල 

     

අනුේ
අං් 

්ර.කම.ේ
ක්ොඨාස්ශල ගම 

වයපෘති 
ගේන 

,බ්දුන්  
්රතිප්දන 

,බ්දුන් 
අක් ලමුඛදම 

අවසන් 
වය්පෘ
ති 

දරේේ,ද 
විලදම 

කභෞති් 
්රගතිල 

1 ්ැස්බෑව 
පැ,ැන්වත්
තේඋන ර 45 

  
2,000,000  

  
2,000,000  45 1999486.40 99 
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ජීවකනෝපාය ස්වර්ධන වැඩස හන  - 2017.12.31 ප්රනතිය 
       

            
්ර්කීය ල කම් කේ
ක්ොඨාස්ශල 

්යාම්න්ත ්ෘෂි සත්ත්වේප්,න ජීවකනෝප්ලේපුහුණු 
පරිප්,නේ
විලදම 

මුඛළු  
වය්පෘතිේ
සංාය්ව 

මුඛළුේවිලදම 
සංාය්ව මුඛද, සංාය්ව මුඛද, සංාය්ව මුඛද, සංාය්ව මුඛද, 

ක්ොළඹ 73    1,416,932.40          3    40,020.00      1,854.00  76     1,478,806.40  

සීත්ව් 47    1,898,760.00  5    208,000.00  4   179,914.00  1    21,600.00       34,624.11  57     2,342,898.11  

ශ්රීේජ්ලවයානනපුර 18        637,945.00                 9,569.17  18     647,514.17  

්ඩුකව, 65    1,680,313.00  2      89,870.00  1     45,000.00           18,151.83  68     1,833,334.83  

ක්ොක,ොන්න්ව 55    1,343,353.20  2      90,000.00  1    36,000.00      22,040.30  58     1,491,393.50  

කදහිව, 21        591,352.20                    8,870.28  21        600,222.48  

කමොර කව 30        881,853.12      4   164,880.00  19  297,060.00       20,156.88  53    1,363,950.00  

්ැස්බෑව 48    1,738,720.20          1    20,700.00       15,379.80  49     1,774,800.00  

ක ෝම්ගම 59    2,339,165.00  6    180,590.00  1     45,000.00           35,720.00  66     2,600,475.00  

ම රගම 67    1,311,789.00                   13,250.00  67     1,325,039.00  

තිඹිරිගසල්්ල 23        615,741.64  1      20,696.91               6,376.41  24       642,814.96  

ප්දුක් ල් 33        964,552.00  12    236,995.00  6   192,000.00  9    77,700.00      22,068.70  60   1,493,315.70  

රත්ම,්න 9        212,115.50      2     80,737.75  6  125,100.00         4,221.75  17         422,175.00  

ම්න ව 548  15,632,592.26  28    826,151.91  19   743,531.75  39  582,180.00    232,283.23  634   18,016,739.15  
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සම්ජ්ේසංවයානනේවි්ල 

                   
දිරිලේපිලසේනිව්සේවැඩසට නේේ-ේ2017 

 

  

අනුේ
අං් 

්ර්කීය ලේ
කම් කේ
්්යාල්,ල  

අනුමත 
නිව්සේ
සංාය්ව 

,බ් දුන්ේ්රතිප්දනේ
 ්ේමුඛදමේසුණ) 

  නිද ස්ේ්රේ්ති  
මුඛද,ේසුණ) 

්රතිශතලේ
% 

1 ක්ොළඹ 0 0.00 0.00 0 

2 සීත්ව් 2 
               

300,000.00  
             

300,000.00  100% 

3 ශ්රී ජ්ලවයානනපුර 2 
               

300,000.00  
             

300,000.00  100% 

4 ්ඩුකව, 3 
               

450,000.00  
             

450,000.00  100% 

5 ක්ොක,ොන්න්ව 2 
               

300,000.00  
             

300,000.00  100% 

6 කදහිව, 2 
               

300,000.00  
             

300,000.00  100% 

7 කමොර කව 2 
               

300,000.00  
             

300,000.00  100% 

8 ්ැස්බෑව 2 
               

300,000.00  
             

300,000.00  100% 

9 ක ෝම්ගම 2 
               

300,000.00  
             

300,000.00  100% 

10 ම රගම 4 
               

600,000.00  
             

600,000.00  100% 

11 තිඹිරිගසල්්ල 2 
               

300,000.00  
             

300,000.00  100% 

12 ප්දුක් ල් 2 
               

300,000.00  
             

300,000.00  100% 

13 රත්ම,්න 1 
               

150,000.00  
             

150,000.00  100% 

  එකතුව 26         3,900,000.00  
      

3,900,000.00  100% 
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භ්න්ඩ්ග්රේ්රතිප්දනේමතේ්,ේවැඩසට න්ේව,ේසමසය්ේ්රගතිලේේ-ේ2017 

අනු 

අ්ක 
වැඩස හන 

සමසථ්මි ප්රනතිය 

වැඩස හවී 

ස්යාව 
වැය කල මුදල 

5ු) 
සහභාගී වු 
ස්යාව 

1 
සමෘීධි හරිත උයන වැඩස හන 

10 

          
746,545.00  880 

2 

මත්ේ ්ේදු කවැටිේනිව්රේල, අනය්ත්මි්ේ
සංවයානනලේන ලින්ේසන  කේපවුම වැඩසට න 13 

          
582,753.00  568 

3 ළම්ේආරක් ල්ේල, ළම්ේසම්ජ්ේ ්ේසංස්්ෘති්ේ
වැඩසට න 13 

          
254,480.00  773 

4 
උපකීශනලේ ්ේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශනල 13 

          
310,400.00  362 

5 
ජ්්තයන්තරේදිනේසැමීමම 13 

          
228,880.00  273 

6 දිරිලේපිලසේනිව්සේවැඩසට න 26 
       

3,900,000.00  237 

7 

දිස්ත්රික් ලේ්ැකුළුේළම්ේසම්ජ්ේතරග්වලිල 1 
          

129,935.00  400 

8 දිස්ත්රික් ලේ්රගතිේසම්ක,ෝචන 7 
            

67,340.00  171 

9 දිස්ත්රික් ලේළම්ේසම්ජ්ේතය්ගේසද ්  −  

            
58,000.00   −  

10 ආදයාශේග කම්නේපුහුණුේවැඩසට නේසම රගම)  −  

            
40,400.00   −  

  එකතුව 96   6,318,733.00  3664 
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                     සමාග ස්වර්ධන පදනකම් කයේෂය - 2017/12/31 දින  
 කකතළව දිස්ත්රික් ලකය 

   

අනු 

අ.ක 
ප්රා.කම. 
කාර්යාලය 

සමාග ස්වර්ධන 
පදනම ගිණුම් 

අ්කය 
 ැ්කුව 

2017.12.31 
දින  කයේෂය 

1 ක්ොළඹ 2/5018 මැදේක්ොළඹේ2 සමෘීධිේබැංකුේසංගමල 178,711.50 

2 කදහිව, 14/30326 සමෘීධීේබැංකුේසංගමල, කදහිව, 160,046.87 

3 රත්ම,්න 0103/2/5005  දිවිනැගුමේ්රජ්්ලි, බැංකුව, රත්ම,්න 100,967.00 

4 කමොර කව 0104/3/5008 
දිවිනැගුමේ්රජ්්ලි,ේබැංකුව, කමොර කවේ
දකුේ 727,495.85 

5 ම රගම 5369 
දිවිනැගුමේ්රජ්්ලි,ේබැංකුව, ම රගමේ
නගර 679,046.52 

6 ්ැස්බෑව 0109/05/01/5983 දිවිනැගුමේ්රජ්්ලි,ේබැංකුව, කබෝකුන්දර 272,268.50 

7 ක ෝම්ගම 2/30018 දිවිනැගුමේ්රජ්්ලි,ේබැංකුව, ක ෝම්ගම 186,208.28 

8 ප්දුක් ල් 13/5044 සමෘීධීේබැංකුේසංගමල, ප්දුක් ල් 260,542.83 

9 සිත්ව් 30048 සමෘීධීේබැංකුේසංගමල,  ංවැම, 68,976.11 

10 ්ඩුකව, 24/5373 දිවිනැගුමේ්රජ්්ලි,ේබැංකුව, ම්,කේ 29,327.99 

11 ශ්රී ජ්ලවයානනපුර 30020 
දිවිනැගුමේ්රජ්්ලි,ේබැංකුව, 
ජ්ලවයානනපුරේඋන ර 296,084.10 

12 ක්ොක,ොන්න්ව 04/5063 
දිවිනැගුමේ්රජ්්ලි,ේබැංකුව, 
ක්ොක,ොන්න්ව 4,042.79 

13 තිඹිරිගසල්්ල 5/5194 සමෘීධීේබැංකුේසංගමල, දකුණුේක්ොළඹ 750,568.85 

14 දි.කම.්්යාල්,ල 01/30233 ,ං්්ේබැංකුව.ේ්ච්කච්රිලේශ්ා්ව 606.04 

  එකතුව   3,714,893.23 

 

 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
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සම්ජ්ේසංවයානනේපදනමේමන්න්ේ්,ේවැඩසට න්ේව,ේ්රගතිලේ-ේ2017 

අනු 

අ්ක 
වැඩස හන 

සමසථ්මි ප්රනතිය 

වැඩස හවී 

ස්යාව 
වැය කල මුදල 

5ු) 
සහභාගී වු 
ස්යාව 

1 සමෘීධිේ රිතේඋලනේවැඩසට න 51      124,765.00  2342 

2 
ළම්ේආරක් ල්ේලේ ්ේළම්ේසම්ජ්ේ ්ේ
සංස්්ෘති්ේවැඩසට න 

9      311,759.70  202 

3 ්්න්ත්ේසවිබ,්රේලේ ්ේුඛභේස්නනල 
88      217,957.50  4732 

4 
මත්ේද්රවයේ ්ේදු කවැටිේනිව්රේල, අනය්ත්මි්ේ
සංවයානනලේන ලින් සන  කේපවුමේවැඩසට න 

18        20,000.00  141 

5 උපකීශනලේ ්ේවෘතත්තීලේම්යාකගෝපකීශනල 
100      720,499.00  1398 

6 ජ්්තයන්තරේදිනේසැමීමම 82        67,348.00  62 

7(අ) ප්සැමේකනොලනේළමුඛන්ේප්සැමේගතේිරීමම 
30        53,958.00  140 

(ආ) ප්සැමේඋප්රේේ,බ්ේදීම 22      319,317.00  302 

(්) සිුඛේදිරිලේශි්යත්වේ,බ්ේදීම 21      184,885.00  51 

6 නිව්සේඅලුත්ේවැඩිල්ව 29      329,069.00  156 

9 සනීප්රක් ල්්ේප ුඛ් කේ,බ්ේදීම 8        59,808.00  113 

10 ආබ්ධිතේුඛභස්නනේවැඩසට න් 13      187,600.00  153 

11 කවනත් 11      115,900.00  77 

  එකතුව 495   2,712,866.20  10390 

 

 

නිවාස කලතතරැම අරමුදල මගිවී ල ා දුවී විකයේෂ නිවාස වැඩස හන 

   ප්රා.කම. 
කකතට්ඨායය 

වැඩස හන 
ල ා දුවී 

මුදල (ු) 
වැය කල 

මුදල (ු) 
ලිලය ප්රනතිය 

(%) 

පැ,ැන්වත්තේ
උන ර 

ආදයාශේග කම්නේනිව්සේ
වැඩසට න  

    
200,000.00  

                
200,000.00  

100% 

සීත්ව් ආබ්ධිතේනිව්සේවැඩසට න 
    

250,000.00  
                

250,000.00  100% 

්ඩුකව, විකශේ්ේනිව්සේවැඩසට න 
    

200,000.00  
                

200,000.00  100% 
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ේේේේේේේේේේේේේේේේේ 

2012 වර්ෂකජ වියදම් වර්ගීකරතය 

වැය ස්කක් ලතය ප්රතිපාදන වියදම 

331-2-2-0-1001 මුඛලි්ේවැ කප 
             

199,000,000.00  
            

188,333,114.49  

331-2-2-0-1002 අති්්, 
                    

263,000.00  
                   

237,985.13  

331-2-2-0-1003 දීමන් 
             

226,236,120.00  
            

225,109,661.33  

331-2-2-0-1101 ගමන්ේවිලද ක 
                 

7,500,000.00  
                

6,599,594.65  

331-2-2-0-1201 ලිපි ද්රවයේ ්ේ්්යාල්,ේදිමන් 
                    

550,000.00  
                   

545,377.03  

331-2-2-0-1202 ුන්නන 
                    

350,000.00  
                   

200,560.00  

331-2-2-0-1203 නිළේ්දු ක 
                       

20,000.00  
                      

12,000.00  

331-2-2-0-1205 අකනකුත්ේසැපු ක 
                       

25,000.00  
                                    

-    

331-2-2-0-1301 ව් නේඅලුත්වැඩිල් 
                    

450,000.00  
                   

327,257.41  

331-2-2-0-1302 ලන්රේඅලුත්වැඩිල් 
                    

260,000.00  
                   

237,819.26  

331-2-2-0-1303 කගොඩනැන්ලිේඅලුත්වැඩිල් 
                    

150,000.00  
                                    

-    

331-2-2-0-1401 ්රව් න 
                       

15,000.00  
                                    

-    

331-2-2-0-1402 දුර්යන  ්ේතැපැම 
                    

600,000.00  
                   

596,984.40  

331-2-2-0-1403 විදුලි  ්ේජ්, 
                    

300,000.00  
                   

109,975.85  

331-2-2-0-1409 අකනකුත් න්විුඛ කේගතේකසේව් 
                    

125,000.00  
                                    

-    

331-2-2-0-1502 විශ්ර්ම ප්රිකතෝෂිත 
               

45,500,000.00  
              

45,399,646.60  

331-2-2-0-1506 කීපළ ේලේකපොන් 
                 

2,457,000.00  
                

2,410,914.76  

331-2-2-0-2102 ගෘ  භ්ණ්ඩේ ්ේ්්යාල්,ේඋප්රේ 
                       

94,980.00  
                      

94,899.00  

331-2-2-0-2401 පුහුණු වැඩසට න් 
                    

191,600.00  
                   

180,805.00  

331-2-2-3-2509 අක,වි වැඩසට න 
                 

5,050,000.00  
                

4,424,291.23  

331-2-2-3-2509 ්රති,්භි සවිබ,ගැනිවිම 
               

20,354,000.00  
              

20,261,544.68  

331-2-2-3-2509 
අන්තයාජ්්, ප ුඛ් කේ ්ේදත්තේ්න ළත්ේ
ිරරිම. 

                 
1,034,680.00  

                   
538,129.00  

331-2-2-3-2509 සම්ජ් සංවයානනේවැඩසට න 
                 

6,147,400.00  
                

6,108,813.00  

331-2-2-3-2509 ්රජ්් මුඛ,ේවැඩසට න 
                   

540,640.00  
                  

472,170.00  

331-2-2-3-2509  රිත උලනේවැඩසට න 
                    

211,400.00  
                   

209,920.00  

ම්න ව 
 

          
502,411,462.82  
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3.2 පුපුරත ද්රවය අ්යය  

කමමේඅංශක ේ්්යාලලන්ේ්රන්නේක් ලක ේ්රලන්ේකද්ක් ලේලටකත්ේසිදුේ්රනුේ,බයි. 

01. පුපුරනේද්රවයේවි්ලේ ්ේස කබන්නේ්්යාලන්. 

02. න්නිේඅවිේවි්ලේ ්ේස කබන්නේ්්යාලන් 

 

1. පුපුරන ද්රවය විෂය හා සම් වීධ කාර්යවී. 

 කමමේවිශලේලටකත්ේ්්යාමි්ේපුපුරනේද්රවයේභ්විත්ේිරීමමටේඅද්,වේපුපුරනේද්රවයේඅවසරපරේක ෝේ

පුපුරනේද්රවයේබ,පරලන්ේනිකුත්ේ්රනුේ,බයි. 

A. පුපුරන ද්රවය අවසරපත්රයවී නිකුත් කිරීම. 
 

 වය්ප්රි්වේ සිදුේ ්රනුේ ,බනේ ්ැණී කේ ්්යාලේ ව,දීේ අවශයේ වනේ පුපුරනේ ද්රවයේ භ්විත්ේ ිරීමමේ

සඳ ් පුපුරනේද්රවයේඅවසරපරේනිකුත්ේිරීමම.  

උද්ේ- ්ළුේගමේක්ොරිේ්යාම්න්තල 

 

 වය්ප්රි්ේකනොවනේමඨාටමින්ේසිදුේ්රනුේ,බනේ්ැණී කේව,දීේපුපුරනේද්රවයේභ්විත්ේ්රයිේන කේ

ක කේසඳ ්ේදේඅවසරපරේනිකුත්ේ්රනුේ,බයි. 

උද්ේ- ුඩමක් ලේසංවයානනලේිරීමක කදීේභ්න්ේපුපුරව්ේුවත්ේිරීමමට.  

ේේේේේේේේකගප,ක් ල/න්ඳක් ලේ්ැණික කදීේ්ැණික කදීේභ්න්ේපුපුරව්ේුවත්ේිරීමමට. 
 

 විවිනේ්යාම්න්තලන්ේ සඳ ් (්ැණී කේ සිදුේ කනෝරනේ්යාම්න්ත) අවශයේ වනේ පුපුරනේ ද්රවයේ

වි්ලටේගැකනනේරස්ලනි්ේද්රවයන්ේභ්විත්ේිරීමමේසඳ ් පුපුරනේද්රවයේඅවසරපරේනිකුත්ේිරීමම.   

උද්ේ- ආුයාකේදේනි්්ප්දනේසඳ ්ේ 
         මදුුණේක්ොයිමේනි්්ප්දනේසඳ ්ේ 
         තීන්තේනි්්ප්දනලේසඳ ්ේ 
         න්නිේකපඨාටිේනි්්ප්දනලේසඳ ් 
ේේේේේේේ ේේේේේේේරබයාේආශ්රිතේනි්්ප්දනලන්  
 

B. පුපුරන ද්රවය  ලපත්ර නිකුත් කිරීම  
 

 න්නිේක්ලිේභ්ණ්ඩේනි්්ප්දනලේසඳ ්ේ 

 න්නිේක්ලිේභ්ණ්ඩේවය්ප්රි්ේසැපයීමේසඳ ්ේ 

 අලිකවඩිේනි්්ප්දනලේසඳ ්ේ 

 පුපුරනේද්රවයේසැපයීමේසඳ ්ේ 

 පුපුරනේද්රවයේනි්්ප්දනලේසඳ ්ේ 
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 පුපුරනේද්රවයේආනලනේසඳ ්ේආනලනේබ,පර 

 පුපුරේේද්රවයේඅපනලනක දීේඅපනලනේබ,පර 

02. ගිනි අවි විෂය හා සම් වීධ කාර්යවී 

 වග්ේආරක් ල්්වේසඳ ්ේන වක් ලකුේබ,පරේනිකුත්ේිරරිම 

 සත්වේප්,නේසඳ ්ේන වක් ලකුේබ,පරේනිකුත්ේිරීමම 

 වග්ේආරක් ල්්වඇේසත්වේප්,නේසඳ ්ේ ්ේආත්මේආරක් ල්්වේසඳ ්ේනවේන්නිේඅවිේ,බ්ේගැනීක කදීේ

අවශයේනියාකීශලන්ේ,බ්ේදීම. 

 න්නිේඅවිේනැවතේරජ්ලටේභ්රේගැනීම. 

 

පුපුරන ද්රවය  ලපත්ර අ්යකජ මකයේෂ කාර්යවී 

01. විවිනේ ක ේන න්ේ නිස්ේ පවත්වනුේ ,බනේ පීමක් ල්ේේ පිපිරවී කේ සඳ ්ේ ස භ්න්වීමේ  ්ේ අවශයේ

නියාකීශලන්ේ,බ්ේදීම. 

02. කමරටටේ කගන්වනුේ ,බනේ සම රේ පුපුරනේ ද්රවයන්කේේ තත්ත්වලේ පීමක් ල්්ේ ිරීමමටේ අද්,ේ

පීමක් ල්ේේ්ටුන ේසඳ ්ේද්ල්ේවීම. 

03. කමමේ පුපුරනේ ද්රවයන්ේ කලොද්ගනිමින්ේ අද්,ේ ්යාම්න්තශ්,්න ,දීේ ක් ලක ේ්රේ පීමක් ල්ේලන්ේ සිදුේ

ිරීමම. 

04. න්ණික්න්ේ්යාම්න්තලේසඳ ්ේ ්ේ්ැණී කේ්යාම්න්තලේසඳ ්ේඅවශයේත්ක් ල්ණි්ේදැනුමේ,බ්ේ

දීමේකවනුකවන්ේවැඩමුඛළුේපැවැත්වීම. 

05. විවිනේ්යාම්න්තලන්කේේඅවශයත්වන්ේසඳ ්ේභවිත්ේ්රේ්මුකුත්ේවූේනැවතේභ්විතලටේගතේ

කනො ැිරේ්්යාමි්ේපුපුරනේද්රවයන්ේආරක් ල්්්්ීමවේවින්ශේිරීමක කේ්ටුන . 

 

පුපුරන ද්රවය පාලන අ්යකජ රාගකාරීවී සහහා අනුයුක් ලත කර ඇති නිලධාරීවී ස්යාව 

තනතුර තනතුු ස්යාව 

ස ්්රේපුපුරනේද්රවයේප්,්ේ 01 

ර්ජ්යේ්ළමේ්්්රේස ්්රේ 02 

සංවයානනේනි,න්ීමන්ේ 02 

්්යාල්,ේ්්යාලේස ල් 01 

 

2017ේ වසරටේ අද්,වේ පුපුරනේ ද්රවයේ ප්,නේ අංශලේ මන්න්ේනිකුත්ේ්රනේ ,දේ පුපුරනේ ද්රවයේ අවසරපරඇේ

බ,පරඇේ න්නිේ අවිේ බ,පරේ  ්ේ ලියිපදිංචිේ ිරීම කේ සංාය්වේ පින්බඳේ  ්ේ කමමන්න්ේ ,දේ ආද්ල කේ පින්බඳේ

විස්තරලන්ේප තින්ේදක් ලව්ේ්ත. 
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ම්සල 

පුපුරන ද්රවයේඅවසරපරේ
සංාය්ව 

පුපුරන ද්රවයේඅවසරේපරේග්ස්න ේසුණපිලම) 
පුපුරන ද්රවයේබ,පරේ

සංාය්ව 
පුපුරන ද්රවයේබ,පරේග්ස්න ේසුණපිලම) 

මුඛ
ී
දර
ේග
්ස
්න 

 (
ුණ
පි
ල
ම
) 

   
   

   
 

  

පූ
යා
ව

 

ආ
ව
ර
ේ

 

අ
ම
ත
ර

 
්ර
ම
්ේ

 

පූ
යා
ව

 

ආ
ව
ර
ේ

 

අ
ම
ත
ර

 
්ර
ම
්ේ

 

   
දඩ

   
  මුඛ
දම
/ේ

්ර
ම
්ද
ේග
්ස
්න 

 

පූ
යා
ව

 

ආ
ව
ර
ේ

 

අ
ම
ත
ර

 
්ර
ම
්ේ

 

පූ
යා
ව

 

ආ
ව
ර
ේ

 

අ
ම
ත
ර

 
්ර
ම
්ේ

 

   
දඩ

   
  මුඛ
දම
/ේ

්ර
ම
්ද
ේග
්ස
්න 

 

ජ්නව්රි 16 17 - 30,000 9,740 - - 3   - 40,000 - - - - 

කපබරව්රි 12 8 - 20,000 5,750 - - 1 2 - 20,000 1,000 500 - - 

ම්යාන  21 5 1 47,000 3,500 1,000 - 1 5 - 20,000 3,500 - 1,000 - 

අක්රේම  8 8 - 19,000 6,500 - - - 11 2 - 5,500 8,750 1,000 - 

මැයි 8 13 1 18,000 12,250 - - - - 1 6,000 - - - - 

ුනි 9 13 - 19,000 12,250 - - - - - - - - - - 

ජූලි 20 17 - 58,000 14,000 - 10,000 22 6 - 220,000 2,500 - 500 18,300 

අකගෝස්න  16 18 - 56,000 13,750 - - 8 5 - 148,000 3,000 - - 9,100 

සැප්තැ කබයා 10 14 1 26,000 10,500 2,000 - 3 4 
 

41,000 3,200 - 21,000 6,200 

ඔක් ලකතෝ කබයා 9 8 - 17,000 5,250 - - - 8 - - 4,000 - 2,500 650 

කනොවැ කබයා 13 6 - 32,000 6,000 - - 2 43 - 4,000 21,000 - 17,500 3,600 

කදසැ කබයා 11 14 - 28,000 10,750 - - 2 125 - 50,000 62,500 - 76,500 10,250 
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3.8 දිස්ත්රික් ල කෘෂිකර්ම අ්යය  
 

 ක්රිල්්්ර්ම ්රගතිල ේකවනත් 

1 දිස්ත්රික් ලේ
්ෘෂි්යාමේ
්මි කව 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේේේ්ෘෂි්යාමේඅංශලටේඅද්ළේආලතනේස කබන්නේ්රේගනිමින්ේ

ඒමේආලතනේමන්න්ේක්රිල්ත්ම්ේ්රනේ්ෘෂි්්යාමි්ේවය්පෘතිේේ්රගතිලේස ේක්ොළඹේ

දිස්ත්රික් ල්ලටේ අද්ළේ ්ෘෂි්්යාමි්ේ ගැටළුේ ස්්ච් ්ේ ්රනේ අතරේ ක්ොළඹේේ

දිස්ත්රික් ල්ක ේ්ෘෂි්යාම්න්තලේවැඩිදිුණුේිරීමමටේඅවශයේතීන්දුේතීරේේගැනීමේස ේ

ම්සේකද්්ටේවරක් ලේමමේවය්පතිව,ේ්රගතිලේස්්ච් ්ේිරරිම.ේ්ර්කීශිලේ්ෘෂි්යාමේ

්මි කවලින්ේ ුදිරිපත්වනේ ගැටළුේ විසදීම.ේ වීේ වග්ේ ්ළේ කනො ැිරේ කුඹුුණේ ුඩ කව,ේ

කවනත්ේවග්ේසඳ ්ේස ේවග්ේආරක් ල්්වේසද ්ේන්ණිඅවිේබ,පරේ,බ්ේගැනීමටේඅවශයේ

නියාකීශලන්ේ,බ්ේදීම.ේේ2017ේවයා්ලේසඳ ්ේ්ෘෂිේ්මි කේ06ේක් ලේපවත්ව්ේ්ත. 

 

 

 

 

දිස්ත්රික් ල කෘෂිකර්ම කමිටුව සහහා සහභාගී වන 

ආයතන 

1.ව්රිම්යාගේකදප්යාතක කන්න ව 

2.පළ්ත්ව්රිම්යාගේකදප්යාතක කන්න ව 

3.ප,්ත්ේ්ෘෂි්යාමේකදප්යාතක කන්න ව 

4.කගොවිජ්නසංවයානනේකදප්යාතක කන්න ව 

5.අපනලන්ෘෂි්යාම්න්තේකදප්යාතක කන්න ව 

6.පශුේස කපත්ේකදප්යාතක කන්න ව 

7.කපොමේවග්ේිරීමක කේමණ්ඩ,ලේ-ේ්ළුතර 

6.කුඩ්ේකත්ේවන ේසංවයානනේඅධි්්රිලේ-මන ගම 

9.ජ්්ති්ේජ්,ජීවීේවග්ේසංවයානනේඅධි්්රිල 

10.්ෘෂිේරක් ල්ේේමණ්ඩ,ල 

11.ුඩ කේපරි රේේඅංශක ේවැඩසට න 
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2 ්රගතිේ
සම්ක,ෝචනේ
රැස්වීමටේඅද්ළේ
සිලළුමේ්ටුන ේ

ස කබන්ධි්රේල. 

 

අද්ළේනිළන්ීමන්ේ්ැඳවීමඇේනිීමක් ල්ේේක් ලක්ේරේුඛද්න කේිරීමමඇේසංග්ර ේ්ටුන ේසංවින්නලේ

ිරීමමේ්න ළුේසිලළුමේර්ජ්්්ීමේ්ටුන ේස කබන්ධි්රේල. 2017 ්ෘෂි්යාමේඅම්තය්ංශේ

නි,න්ීමන්කේේස භ්ගීත්වකලන්ේරැස්වී කේස ේක් ලක්ේරේනිීමක් ල්ේේකද්ක් ලේක්රිල්ත්ම්ේ්රනේ

,දි.ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේ්ෘෂි්්යාමි්ේ්රගතිලේස්්ච් ්ේිරීමමේස ේක් ලක්ේරේනිීමක් ල්ේේ

මන්න්ේක් ලක්ේරක ේපවතිනේගැටළුේස ේකගොවීන්කේේඅවශයත්ේ දුන්ේගැනීම. 

 

  

 

  

  

 

 

 

3 2013ඇ2014ඇ2015ේ
වයා්ව,ේ
්ෘෂි්යාමේ
අම්තය්ංශකලන්ේ
කමක ලවනේ,දේ
ව්ණිජ්ේකගොවිප,ේ
ස ේතුණේේ්ෘෂිේ
වය්පෘතිේව,ේ
්රගතිලේව්යාත්ේ
ිරීමමටේඅද්,ේ
්ටුන  
 

රජ්ලේ ්ේබැනානුේන්විුඛමටේඅනුූල,වඇේේඅාන්ඩවේවය්පෘතිලේක්රිල්ත්ම්ේකවනව්ේදේලන්නේ

කසොල්ේබැලීමේස ේගැටළුේපැනනන්නේඅවස්ය්ව,දීේවිසදු කේ,බ්ේගැනීමටේඅද්,ේආලතනේ

කවතේකලොමුඛේිරීමම.ේේ 

 

4 ේආ ්රේනි්ප්්දනේ
ජ්්ති්ේවැඩේ
සට න 

ආ ්රේනි්ප්්දනේජ්්ති්ේවැඩේසට නේලටකත්ේජ්න්ධිපතිේකම් කේ්්යාල්,කලන්ේස ේ

්ෘෂි්යාමේඅම්තය්ංශකලන්ේකමක ලවනුේ,බනේවැඩේසට න්ේව,ටේඅද්,ේසිලලුමේ

ස කබන්ධී්රේේ්ටුන ේ. 
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5 කවනත් ්ෘෂි්යාමේඅම්තය්ංශලඇේ්ෘෂි්යාමේකදප්යාතක කන්න වඇේජ්න්ධිපතිේකම් කේ්්යාල්,ලඇේස ේ

කවනත්ේඅම්තය්ංශේ ්ේකදප්යාතක කන්න ේමන්න්ේකලොමුඛේ්රනේගැටළුේවිසදීමටේඅද්ළේ

ස කබන්ධි්රේේ්ටුන . 

 

 

දිස්ත්රික් ල කපතකහතර අ්යය 

1 පුහුණුේ
වැඩසට න්ේ 
කගොවිේපුහුණුේ
වැඩසට න් 

දිස්ත්රික් ලේකපොක ොරේ්මි කේේේ04 

නි,න්ීමේපුහුණුේේේේේේේේේේේේේේේේේ01 

කගොවිේපුහුණුේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ09 

වීේකගොවීන්ේසඳ ්ේකපොක ොරේස න්න්රේමුඛදමේ,බ්ේදීමටේඅද්ළේස කබන්ධි්රේේ්ටුන .ේවීේ

කපොක ොරේස න්න්රේමුඛදමේපින්බඳේනි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න්ේපැවැත්වීම. 

 
 
 
 
  

වීේවග්කේේකපොක ොරේභ්විතලේපින්බඳේකගොවීන්ේදැනුවත්ේිරීමමේස ේඔවුන්කේේගැටළුේ දුන්ේ

ගැනීක කේවැඩසට න්ේකගොවිජ්නේකසේව්ේක්ොඨාස්ශේ09ේහිේපැවැත්වුේඅතරේ දුන්ේගත්ේගැටළුේ

්ෘෂි්යාමේඅම්තය්ංශලේකවතේකලොමුඛේ්රනේ,දි. 

 

2 වයවස්ල්යින්ේ
ලිල්පදිංචිේිරීමම 

කපොක ොරේකබද්ේ ැීමමේස ේඅක,විලේසඳ ්ේවයවස්ල්යින්ේලිල්පදිංචිේිරීමමේලටකත්ේ

බ,පරේ,බ්ේදීමේසඳ ්ේගබඩ්ේව,ේකලෝගයත්වේපීමක් ල්්ේිරීම කේ60ේසිදුේ්රනේ,දි. 

 

3 නිලැදිේපීමක් ල්්වේ නිලැදිේපීමක් ල්්වේ ්ේකපොක ොරේව,ේගුේ්ත්මලේත වුුණේිරීමමේලටකත්ේක් ලක්ේරේමඨාටමින්ේ

ස් කපමේපීමක් ල්්ේ10ේක් ලේක්රිල්ත්ම්ේිරීමම 

 

4 කතොගේ
සත්්ය්පනලේ ්ේ
ගබඩ්ේපීමක් ල්්ව 

්ර්කීශිලේගබඩ්ේ52ේපීමක් ල්්ේ්රේ්ත.  

 

 

 



 

76 
 

3.9 ක ෞීධ ක යුතු අ්යය  

බුීනේශ්සනේඅම්තය්ංශලේස ේකබෞීනේ්ටුන ේකදප්යාක කන්න වේමන්න්ේක්රිල්ත්ම්ේ්රනේවැඩසට න්ේ

දිස්ත්රික් ලේ මඨාටමින්ේ ක්රිල්ත්ම්ේ ිරීමමේ සඳ ්ේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,ක ේ කබෞීනේ ්ටුන ේ අංශලේ

පිහි කව්ේ්ත. 

ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ක්රිල්ත්ම්ේ වි ්රස්ය්නඇේ ද  කේ ප්සමඇේ ශ්සන්රක් ල්්ේ මණ්ඩ,ේ  ්ේ කසුඛේ

කබෞීනේසංවින්නේසමගේමක් ලවඇේගුුණභවන න්ඇේශි්යලන්ේ ්ේකපොදුේම ජ්නත්වේන ළේකබෞීනේ්රකබෝනලේ

ස ේ ද  කේ ේ දැනුමේ වයානනලේ වනේ ආ්්රක ේ වැඩසට න්ේ සංවින්නලේ ක්ොටේ ක්රිල්ත්ම්ේ ිරීමමඇේ

වි ්රස්ය්නේේ/ේද  කේප්සමහිේසංවයානනේ්ටුන ේසිදුිරීමමඇේගැටලුේනිර්්රේලේසඳ ්ේමැදි ත්වීමේස ේ

මගකපන්වීමේේකමමන්න්ේසිදුේක්කයා.ේ 

2017ේවයා්ක ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේලිල්පදිංචිේවි ්රස්ය්නේස ේද  කේප්සමේසංාය්ේප තේපරිදිේකේ. 

1. වි ්රස්ය්නේසංාය්වේ-ේ634 

 ්ර්.කම.ක්ොඨාස්ශල වි ්රස්ය්නේසංාය්ව 

1 ක්ොළඹ  81 

2 කදහිව,  41 

3 ක ෝම්ගම 92 

4 ්ඩුකව, 95 

5 ්ැස්බෑව 75 

6 ක්ොක,ොන්න්ව 69 

7 ම රගම 60 

6 කමොර කව 55 

9 ප්දුක් ල් 44 

10 රත්ම,්න 45 

11 සීත්ව් 53 

12 ක්ෝඨාකඨා 45 

13 තිඹිරිගස්ල්ල 79 

 
ම්න ව 834 

 

2. ද  කේප්සමේසංාය්වේ-ේ656 

්ර්කීය ලේ කම් කේක්ොඨාස්ශේ 13ේන ළේ ද  කේ ප්සමේ ්ේ වි ්රස්ය්නේ වය්ප්තේ වීේ්තිේආ්්රලේ අනුවේ

පරිප්,නේ ්ේසංවයානනේ්ටුන ේප ුඛේ්රේගැනීමේසඳ ්ේ්ර්කීය ලේශ්සන්රක් ල්්ේමණ්ඩ,ේපිහි කව්ේ

්ත.ේ වි ්රස්ය්නේ  ්ේ ද  කේ ප්සමේ 50ේ ටේ වැඩිේ ක්ොඨාස්ශේ ව,ේ ්ර්කීය ලේ ශ්සන්රක් ල්්ේ මණ්ඩ,ේේ

කද්ක් ලේපිහි කව්ේ්ත. 

ඒේ අනුවේ 2017ේ වයා්ක ේ අවසන්ේ්්යාන කේේ සිටේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ලේ න ළේ ්ර්කීය ලේ ශ්සන්රක් ල්්ේ

මණ්ඩ,ේ 20ේ ක් ලේ ක්රිල්ත්ම්ේ කේ.ේ ේ මමේ ්ර්කීය ලේ ශ්සන්රක් ල්්ේ මණ්ඩ,ව,ේ ම්න කවන්ේ දිස්ත්රික් ලේ

ශ්සන්රක් ල්්ේමණ්ඩ,ලේක්රිල්ත්ම්ේකේ. 
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2017 වයා්ක ේද  කේප්සමේකතොරන ුණේස්ර්ංශලේ 

 

ප්රා. යාසනාරක් ලෂක මණ්ඩලය 
දහම් පාසම 

ස්යාව 

ගුුභවතුවී 

ස්යාව 
ය ෂය ස්යාව 

1 උන ුණේක්ොළඹ 15 216 3184 

2 මැදේක්ොළඹ 32 379 4824 

3 ක්ොක,ොන්න්ව නැකගනහිර 21 345 5967 

4 ක්ොක,ොන්න්ව බටහිර 26 437 9569 

5 ්ඩුකව, උන ර 37 711 15742 

6 ්ඩුකව, දකුේ 45 780 15562 

7 ක ෝම්ගමේ- උඩුග පත්න ව 33 615 12695 

8 ක ෝම්ගමේ- ක ේව්ග කේක්ෝරළල 44 815 18756 

9 සීත්ව් 42 555 12878 

10 ප්දුක් ල් 32 493 9138 

11 ම රගම 30 682 13685 

12 පන්නිපිටිල 23 439 8859 

13 ක්ෝඨාකඨා 34 594 10350 

14 තිඹිරිගස්ල්ල 60 998 17549 

15 කදහිව, 28 569 7705 

16 රත්ම,්න 36 527 8164 

17 කමොර කව 52 895 19635 

18 ්ැස්බෑවේ1 පිලිලන්ද, 35 748 15720 

19 ්ැස්බෑවේ2 කබොර,ැස්ගමුඛව 31 709 13925 

 

ම්න ව 656 11502 220902 
 

2017ේේවසර තුළ ක්රිල්ත්ම්ේකරන ලද විකයේෂ වැඩස හවී 
 

01.  දහම් සරසවිය බුීධධර්ම ඩිප්කලෝමා පාඨමාලාව  

ද  කේප්සමේගුුණභවන න්කේේඅනය්පනේමඨාටමේු ළේනැංවීක කේඅරමුඛණින්ේබුීනශ්සනේඅම්තය්ංශක ේ

 ්ේ කබෞීනේ ්ටුන ේ කදප්යාතක කන්න කේේ මගේ කපන්වීමේ  ්ේ ්රතිප්දනේ ලටකත්ේ කමමේ වැඩසට නේ

ක්රිල්ත්ම්ේක්කයා.ේ 

කබෞීනේ සම්ජ්ේ විඥ්නලඇේ මුඛමබුදුසමලේ -ලිලි්ේ ුගැන්වී කඇේ මකනෝවිදය්වේ  ්ේ අනය්පනේ ලි,නයාමඇේ

අභිනයාමලේ  ්ේ මකනෝවිදය්වඇේ ශ්රීේ ,්ංිර්ේ කබෞීනේ ස ක්රද්ලේ  ්ේ ප්ලිේ භ්්්වේ ලනේ වි්ලලන්ේ කමමේ

ප්සම්,්වේන ළේදීේුගැන්කවයි.ේ 
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ශ්රීේ,ං්්ේකබෞීනේ ්ේප්ලිේවිශ්වවිදය්,ලේමන්න්ේකමමේප්සම්,්කේේවි්ලේම්,්වේස්ස්ිරීමමඇේවිභ්ගේ

පැවැත්වීමේ ්ේඩිප්ක,ෝම්ේ්රද්නලේසිදුේ්රයි.ේ 

ඩිප්ක,ෝම්ේ ප්සම්,්වේ ස්යාය්වේ අවසන්ේ ්රේ අවසන්ේ විභ්ගලේ සමත්වනේ සිුඛන්නටේ උක් ලතේ

විශ්වවිදය්,ලේමන්න්ේබ්හිරේඋප්ධිේප්සම්,්වක් ලේ ැදෑීමමටේඅවස්ය්වේසැ,කසේ.ේ 

2017ේඅනයලනේවසකයාේඅවසන්ේවිභ්ගලේසඳ ්ේසිුඛන්ේ96ේකදනකුේුදිරිපත්ේවූ . 

  
2017ේප්සම්,්කේේසමුඛගැනීක කේඅවස්ය්ව 

 

02. පාක  භාෂා ප්රවර්ධන පාඨමාලාව  

ද  කේප්සමේගුුණභවන න්කේේ ේ ්ේප්ලිේභ්්්ේදැනුමේ,බ්ේගැනීමටේ්ැමැත්තේ්තිේඅලකේේ ේප්ලිේභ්්්ේ

දැනුමේවයානනලේ්රවීක කේඅරමුඛණින්ේකමමේවැඩසට නේක්රිල්ත්ම්ේක්කයා.ේ 

2017ේවසරේන ළේක්ොළඹේ-ේ01ේශ්රීේස කබුීන්ක,ෝ්ේවි ්රස්ය්නලේ ්ේම්,කබ්ේශ්,වකනෝදය්ර්මලේලනේ

ස්ය්නේකදක්හිේප්සම්,්කේේුගැන්වීක කේමනයස්ය්නේපවත්ව්කගනේලනේ,දී. 

  
2016 අවසන්ේවිභ්ගක ේඅවස්ය්වක් ල 

00. දහම් ගුු විභානය 

ද  කේප්සමේගුුණභවන න්කේේේද  කේදැනුමේවයානනලේ්රවීක කේඅරමුඛණින්ේකමමේවිභ්ගලේපැවැත්ේකේ. 

ද  කේ ප්සමේ කපළකපොත්ඇේ ුගැන්වීක කේ  ්ේ ුකගනීක කේ ක්රිල්ේ පටිප්ටිලඇේ අනය්පනේ මකනෝවිදය්වේ ආදීේ

වි්ලලන්ේ්ුඛරින්ේස්ස්ේ්රනේ්රශ්නේම්,්වක් ලේමන්න්ේද  කේප්සමේගුුණභවන න්කේේ ේ දැනුමේපීමක් ල්්ේ

්රේබැලීමේකමමේවිභ්ගලේපැවැත්වීක කේඅරමුඛේයි. 

2017ේවයා්ක ේවිභ්ගලේ2016.07.15ේවනේදිනේපිලිලන්ද,ේජ්්ති්ේප්සකමේදීේපවත්වනේ,දී. 
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04.  ගාතයවීතර කවසක් ල උත්සවය  සමනාමීය ව පැවැත්  ග කථික නිපුතතා ඇනීමකම් 

වැඩස හන  

2017ේ වයා්ක ේ කමරටේ පවත්වන්නටේ කලදුනුේ ජ්්තයන්තරේ කවසක් ලේ උත්සවලටේ සමග්.6වේ ක්ොළඹේ

දිස්ත්රික් ල්ක ේ්ර්කීය ලේශ්සන්රක් ල්්ේමණ්ඩ,ේමඨාටමින්ේ්ක ්ේනිපුේත්ේ්ගයී කේපවත්වනේ,දී.ේ 

ුන්ේජ්ලග්ර නලේ්ළේසිුඛන්ේදිස්ත්රික් ලේමඨාටක කේ්ගයීමටේුදිරිපත්ේ්රනේ,දී.ේ 

අවසන්ේඅදිලරේක,සේසමසත්ේ,ං්්ේමඨාටක කේ්ගයීමේසද ්ේජ්ලග්ර් ්යින්ේකලොමුඛේ්රවනේ,දී. 

  

්ක ්ේනිපුේත්ේ්ගයීක කේඅවස්ය්වක් ල 

02. කකතළව දිස්ත්රික් ල දහම් පාසම සිසු නිපුතතා ඇනීමකම් වැඩස හන 

දිස්ත්රික් ල්ක ේශ්සන්රක් ල්්ේමණ්ඩ,ේ 20ේ්ේ ද  කේ ප්සමේසිුඛේසිුඛවිලන්කේේ දක් ල්ත්ේ්ගයීමේසඳ ්ේ

නිපුේත්ේුසේේ40ේක් ලේඔස්කසේේසිදුේක්කරනේ්ර්කලෝන්්ේවැඩසට නිර.ේ 

්ර්කීය ලේ මඨාටමින්ේ ජ්ලගන්න්ේ දුණවන්ේ දිස්ත්රික් ලේ මඨාටමටත්ඇේ දිස්ත්රික් ලේ මඨාටමින්ේ ජ්ලග්ර ේලේ ,බනේ

දුණවන්ේසමස්ත,ං්්ේමඨාටමටත්ේකලොමුඛේක්කයා.ේ 

2016.11.12ේ දිනේ ම රගමේ ජ්න්ධිපතිේ විදය්,ක ේ දීේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ද  කේ ප්සමේ සිුඛන්ේ 600ේ

කදනකුකේේස භ්න්ත්වකලන්ේ2017ේදිස්ත්රික් ලේද  කේප්සමේසිුඛේනිපුේත්ේ්ගයීක කේවැඩසට නේපවත්වනේ

,දී.ේ 

2017.12.26.27ේදිනව,ේනුවරමන්ලේඋසස්ේබ්ලි්්ේවිදය්,ක ේදීේපැවැත්ේවුනේසමස්තේ,ං්්ේද  කේප්සමේ

සිුඛේනිපුේත්ේ්ගයීක කේවැඩසට නේසඳ ්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේසිුඛේසිුඛවිලන්ේස භ්න්ේ්රවනේ,දී. 

මහිදීේසමස්තේ,ං්්ේ 

1. ්රයමස්ය්න ේ ේ-ේේ02ේක් ල 
2. කදවනේස්ය්නේ  ේ-ේේ04ේක් ල 
3. කතවනේස්ය්න  ේ-ේේ02ේක් ලේේේඅන ළුේස්ය්නේ14ේක් ලේ,බ්ේගැනීමටේසමත්ේවූ . 

02. දහම් පාසම ගුු දීමනා  

ද  කේප්සමේගුුණභවන න්කේේකසේවලේඅගලනුවස්ේව්යාෂි්වේකපොත්ේපත්ේමි,දීේගැනීමේසඳ ්ේස ේගමන්ේ

විලද කේ අවශයත්ේ සඳ ්ේ පුස්ත්්,ේ දීමන්වේ නමින්ේ ුණ.ේ 5000.00ේ ්ේ දීමන්වක් ලේ ේ ලිල්පදිංචිේ ද  කේ

ප්සමව,ේවසර්ේකසේව්ේ්්,ලක් ලේසපුර්ේ්තිේසිලලුමේගුුණභවන න්ේකවතේ,බ්ේකදනුේ,ැකබ්. 

කබෞීනේ ්ටුන ේ කදප්යාතක කන්න වේ මන්න්ේ ක්ොළමේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ කසේවලේ ්රනේ ද  කේ ප්සමේ

ගුුණභවන න්ේ කවතේ 2017ේ වසකයාේ පුස්ත්්,ේ දීමන්ේ ස ේ ගමන්ේ විලද කේ දීමන්ේ වශකලන්ේ ,බ්ේ දුන්ේ

්රතිප්දනේ්රම්ේලේප තේපරිදිේකේ. 

1. පුස්ත්්,ේදීමන්ේ  - ුණ.ේ45ඇ665ඇ000.00 
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08. ස්වර්ධන වැඩස හවී  

ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ  නේ සංවයාධිතේ ද  කේ ප්සමේ  ්ේ වි ්රස්ය්නේ සංවයානනලේ සකගොඩනැන්ලිේ

ුදිිරීමමේ ්ේඋප්රේේ,බ්ේගැනීම)ේසඳ ්ේ2017ේවසරේන ළේදීේදේබුීනේශ්සනේඅම්තය්ංශලේමන්න්ේ ්ේ

කබෞීනේ්ටුන ේකදප්යාතක කන්න වේමන්න්ේප තේපරිදිේ්රතිප්දනේ,බ්ේකදනේ,දී. 

 

09. ගාතික වැඩස හවී සහහා දායකත්වය 

01. 2017ේද  කේගුුණේස ති්පරේවිභ්ගල. 

02. 2017ේ්ර්කීය ලේද  කේප්සමේසිුඛේනිපුේත්ේ්ගයී කේවැඩසට න. 

03. 2017ේදිස්ත්රික් ලේද  කේප්සමේසිුඛේනිපුේත්ේ්ගයීක කේවැඩසට න. 

04. 2017ේසමස්තේ,ං්්ේද  කේප්සමේසිුඛේනිපුේත්ේ්ගයීක කේවැඩසට න. 

05. 2017ේද  කේප්සමේ6ේ-10ේකශ්රේණිේවිභ්ග.ේ 

කමමේසිලලුේවිභ්ගේ ්ේ්ගයී කේසඳ ්ේ්රශ්නපරේසැ්සීම. 

 

10. දහම් පාසම ගුුභවතුවී දැනුවත් කිරීකම් වැඩස හන 

මැදේක්ොළඹේශ්සන්රක් ල්්ේමණ්ඩ,ලටේඅලත්ේද  කේප්සමව,ේගුුණභවන න්ේදැනුවත්ේිරීමක කේමක් ලදිනේ

වැඩසට නක් ලේපැවැත්වීම.ේ 

  

ගුුණේපුහුණුේවැඩසට කන්ේඅවස්ය්වක් ල 

 

11. 2012 ගාතයවීතර කවසක් ල උත්සවය සදහා දායකත්වය 

ජ්්තයන්තරේකවසක් ලේඋත්සවලේසද ්ේ,ං්්වටේපැමිණිේවිකීය ලේඅමුඛත්තන්ේක්ො කවේදු කරිලේස්ය්නක දීේ

පින්ගැනීක කේඋත්සවලක් ලේසංවින්නලේිරීමම. 
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12. කවසක් ල ය ල භාවනා වැඩස හන 

2017ේ කවසක් ලේඋත්සවලේ කවනුකවන්ේ ද  කේ ප්සමේ සිුඛන්ේ ඇේ ද  කේ සරසවිලේ සිුඛන්ේ ්ේ දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ

්්යාල්,ක ේ්්යාලේමණ්ඩ,ලේස භ්න්ේ්රව්කගනේසී,ේභ්වන්ේවැඩසට න්ේන නක් ලේපවත්වනේ,දී. 

  
ළම්ේසී,ේභ්වන්ේවැඩසට න 

  
්්යාල්,ේනි,න්ීමේසී,ේභ්වන්ේවැඩසට න 

10. ආපදාව  ලක් ල ගවවී හ  සහනාධාර ල ාදීම 

ගංවන රින්ේආපද්වටේ පත්ේ බීකීගමේ් දූවේ ග කවැසිේ පවුමේ 100ේක් ලේ උකදස්ේ විලලිේ ස,්්ඇේ්දු කේ  ්ේ

ප්සමේඋප්රේේකබද්දීමේසිදු්රනේ,දී. 
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දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්,යීලේ කබෞීනේ ්ටුන ේ අංශලේ  ්ේ 2017ේ ද  කේ සරසවිලේ ්ණ්ඩ්ලමේ කමමේ

වැඩසට නේසංවින්නලේ්රනේ,දී. 

  
 

14. අවුුදු උකළල 

2017ේ ද  කේ සරසවිලේ ්ණ්ඩ්ලක කේ ස භ්න්ත්වකලන්ේ සිං ,ේ අලුත්ේ අවුුණීදේ කවනුකවන්ේ අවුුණදුේ

උකළ,ක් ලේසංවින්නලේ්රනේ,දී.ේ 

අනය්පනේ්ටුන ව,ටේ අමතරවේ බ්හිරේ ක්රිල්්්ර් කේ මන්න්ේ අකනයොනයේ ුඛ දේ බවේ ්ති්රවීමේ මහිේ

අරමුඛේේවිල. 

  
 

අවුුණදුේඋත්සවක ේඅවස්ය්වක් ල 
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3.10   සමාගකසේවා ඒකකය 
ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
ප තේසඳ න්ේවැඩසට න්ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේකේේස ේඅතිකයා්ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේකේේඋපකදස්ඇේමඟකපන්වී කේස ේුුේඅධීක් ල්ේලේලටකත්ේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ක ේසම්ජ්ේකසේව්ේනි,න්ීමේවිසින්ේක්රිල්ත්ම්ේ්රේේ,දි. 

 ක්රියාත්මක කරත ලද ප්රධාන වැඩස හවී  සාරා්යය 

අනුේ

අං්ල 
 ක්රියාත්මක කරත ලද 

වැඩස හන 

ප්රමු පරාසය උපාය මාර්න අරමුත ඉලක් ලක  

කණ්ඩායම 

ස්ථමිානය හා  

දිනය 

වියදම 

ුණපිලම 

ප්රතිපාදන 

සැපමම 

01.  

 

දිස්ත්රික් ලේ ්ේ

්ර් .කම.ක්ොේ.මඨාටමින්ේ

2017ේව්යාෂි්ේක්රිල්්්ීමේ

සැ,ැස්මේස්ස්ේක්ොටේ

කදප්යාතක කන්න වටේ

ලැවීම 

සම්ජ්ේ

බ,ගැන්වී කේ ්ේ

ුඛබස්නනේ

සැ,ුඛ ක 

්ර් .කම.ක්ොේ.මඨාටක කේ ්ේ

දිස්ත්රික් ලේමඨාටක කේසැ,ුඛ කේ

සැ්සීම. 

සැ,ුඛ කේගතේකසේව්ේ

සැපයිමේන ලින්ේජ්නත්වටේ

්්යාලක් ල්මේ ්ේඋපරිමේ

කසේවලක් ලේ,බ්ේදීමේ

ස ති්ේිරීමම. 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

නි,න්රින් ේඇසම්ජ්ේ

සංවයානනේ

ස ්්රේවුණන්ේඇ

සංවයානනේ

නි,න්රින්ේ91ේ

දිස්ත්රික් ල්ක ේ

්රති,් උේ්රජ්්ව 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ලේ

2016.01.01ේසිටේ

2016.01.31ේදක් ලව්  

 සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 

02 ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ටේකසේව්ේ

සපලනේආලතනේ

නිීමක් ල්නල 

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ටේ

කසේව්ේසපලනේ

ආලතනව,ේ

කසේව්ේමඨාටමේ

ු ,ේනැංවීම 

ක් ලක්ේරේනිීමක් ල්ේේච්රි්්ේඇ

ම්යාකගෝපකීශේ,බ්දීමේඇ

ස කපත්ේස කබන්ධිේ්රනලේඇ

වැඩසට න්ේව,ටේස භ්ගීවීමේඇ

ස කපත්ේද්ල්ත්වල ේඇරැස්වී කේඇ

ස කමුඛාේස්්ච් ්ේඇ්රග තිේව්යාත්ේ

,බ්ගැනීම 

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ටේඋසස්ේ

මඨාටමින්ේකසේව්ේසැපයීමේ

ස ති්ේිරීමම 

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ටේ

කසේව්ේසපලනේ

ආලතනේ10 

්ර්ීය ලේකම් කේ

ක්ොඨාස්ශේන ළේ2017 

ජ්නව්රිේසිටේ 7197ේ

කදසැ කබයාේමසේ දක් ලව් 

 

  

00 ස්වශක් ලතිේසංවින්නේ

දිරිගැන්වීමේස ේ

බ,ගැන්වීම 

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේස ේ

බ,ගැන්වීම 

ම්යාකගෝපකීශේ,බ්දීමේඇ

ස කපත්ේස කබන්ධිේ්රනලේඇ

ක් ලක්ේරේනිීමක් ල්ේේච්රි්්ේඇ

වැඩසට න්ේව,ටේස භ්ගීවීමේඇ

ස කපත්ේද්ල්ත්වල ේඇරැස්වී කේඇ

ස කමුඛාේස්්ච් ්ේඇ්රග තිේව්යාත්ේ

ආබ්නේසහිතේ්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේස ේ

බ,ගැන්වීම 

ස්වශක් ලතිේ

සංවින්නේ 91ේන ,ේ

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ේ

න්ල්ලන්ේ11ක් ලේ

ස ේ ස්ම්ජි්ලන්ේ

දිස්ත්රික් ල්ලේපුර්ේඇවසරේ

පුර් 
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,බ්ගැනීම 7011ක් ලේපමන  

04 2017ේව්යාෂි්ේක්රිල්්්ීමේ

සැ,ැස්මේ

සම්ක,ෝචනලේක්ොටේ

සංකශෝනනලේසඳ ්ේ

වැඩමුඛළුවක් ලේපැවැත්වීම 

සම්ජ්ේ

බ,ගැන්වී කේ ්ේ

ුඛබස්නනේ

සැ,ුඛ ක 

ක්රකමෝප්යි්ේසැ,ුඛ කේ්රේේ

පුහුණුව ේේඇවැඩමුඛළුේපැවැ ත්වීමේ

්ර් .කම.ක්ොේ.මඨාටක කේ ්ේ

දිස්ත්රික් ලේමඨාටක කේසංකශෝධිතේ

සැ,ුඛ කේසැ්සීම. 

සැ,ුඛ කේගතේකසේව්ේ

සැපයිමේන ලින්ේජ්නත්වටේ

්්යාලක් ල්මේ ්ේඋපරිමේ

කසේවලක් ලේ,බ්ේදීමේ

ස ති්ේිරීමම. 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

නි,න්රින්ේ්න ළුේ

අද්,ේනි,න්රින්ේ

91ේ ස්වශක් ලතිේ

සංවින්නේ 91ේන ,ේ

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ේ

න්ල්ලන්ේ11  

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ලේ 2017ේ

කපබරව්රිේ16 

 සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 

05 සම්ජ්ේකසේව්ේනි,න්ීමේ

්රගතිේසම්ක,ෝචනේ

රැස්වී කේ 10ක් ලේපැවැත්වීම  

කමක ලවීමඇ 

නිල්මනලඇ 

්ගයීමේඇ

අධික් ල්ේලඇ  

ප ුඛ් කේ

සැපයිමේ ් 

දිරිගැන්වීම 

්රගතිේසම්ක,ෝචනේරැස්වී කේ

පැවැත්වීම 

උපරිමේකසේවලක් ලේජ්නත්වේ

කවතේ,බ්ේදීමේස ති්ේ

ිරීමම. 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

නි,න්රින් ේඇසම්ජ්ේ

සංවයානනේ

ස ්්රේ

වුණන්ඇසංවයානනේ

නි,න්රින් 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ල 

2017.02.16 

2017.05.23 

2017.07.21 

2017.09.25 

2017.12.19 

 

ේේේේේේේ 

 

 

00111011 

00111011 

00111011 

00111011 

00111011 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 

06 ස්වශක් ලතිේසංවින්නේ

දිස්ත්රික් ලේබ,මණ්ඩ,ේ

රැස්වී කේ 10ක් ලේපැවැත්වීමේ

ේ 

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේස ේ

බ,ගැන්වීම 

ස්වශක් ලතිේසංවින්නේදැනුවත්ේ

ිරීමම ේඇසංවින්නේව,ේ

ක්රිල්්්ර් කේසඳ ්ේප ුඛ් කේ

සැපයීමේ ්ේස කපත්ේ

ස කබන්ධී්රේල 

ස්වසංවයානනලේස ේ

අයිතිව්සි් කේදින්ගැනීමේ

උකදස්ේආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේකප,ඹවීමේේඇ

සජීවී්රේලේස ේ

බ,ගැන්වීම 

 

ේ 

ස්වශක් ලතිේ

සංවින්නේ 91ේන ,ේ

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ේ

න්ල්ලන්ේ11  

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ල 

2017.02.16 

2017.05.23 

2017.07.21 

2017.09.25 

2017.12.19 

ේේේේේේේ 

 

 

910510011 

00011011 

10111011 

900111011 

900011011 

 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න වේ 

02 දිස්ත්රික් ල්ලේන ,ේසම්ජ්ේ

කසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න වේ

ලටකත්ේකසේවලේ්රනේ

නි,න්රින්කේේවි්යි්ේ

්්යාලලන්ේ

අධික් ල්ේලේස ේ

්ළමන්්රේල 

්රතිප්දනේ්ර්ීය ලේකම් කේ

්්යාල්,ේකවතේ,බ්දීමේඇ

ම්යාකගෝපකීශේ,බ්දීමඇ ේ

ස කපත්ේස කබන්ධි්රේලේේඇ

ක් ලක්ේරේනිීමක් ල්ේේච්රි්්ේඇ

ආලනේනිීමක් ල්ේලේඇ

්්යාලක් ල්මත්වලේස ේ

ප,ද්යීත්වලේ

ු ,නැංවීමේ)ආබ්නේ

සහිතේතැනැත්තන්කේේ

වෘත්තීලේපුහුණුවේඇ

ජීවකනෝප්ලේසංවයානනලේඇ

සම්ජ්ේකසේව්ේ

නි,න්රින් ේඇසම්ජ්ේ

සංවයානනේ

ස ්්රේ

වුණන්ඇසංවයානනේ

දිස්ත්රික් ල්ලේපුර්ේඇවසරේ

පුර්ේ 
ේේේේේේේ සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 
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ස කබන්ධි්රේලේ

නිල්මනලඇ 

අධික් ල්ේලඇ 

ප ුඛ් කේසැපයිමේඇ 

දිරිගැන්වීමේස ේ්ගයීම 

වැඩසට න්ේව,ටේස භ්ගීවීමේඇ

ස කපත්ේද්ල්ත්වල ේඇරැස්වී කේඇ

ස කමුඛාේස්්ච් ්ේඇ්රග තිේව්යාත්ේ

,බ්ගැනීම 

විවිනේආන්රේක්රම ේඇ්රජ්්ේ

ප්දිතේපුේුණත්ය්පනේ

වැඩසට නේඇමත්ද්රවයේ

නිව්රේලේ්න ළුේේවිවිනේ

්්යාලලන්ස  

නි,න්රින්ේ91  

08 දිස්ත්රික් ලේ්රගතිලේසම්ජ්ේ

කසේව්ේඅනයක් ල්ේකවතේ

ුදිරිපත්ේිරීමම 

්රගතිේ

සම්ක,ෝචනල 

්රගතිේසම්ක,ෝචනේරැස්වී කේ

ව,ටේස භ්ගීවීමේස ේේ්රගතිලේ

ුදිරිපත්ේිරීමමේඇ්ර්ීය ලේ

කම් කේක්ොඨාස්ශේව,ටේ

අද්,ේම්සි්ේව්යාය් ේඇසී.බී.ආයාේ.

වැඩසට නටේඅද්,ේකභෞති්ේ

 ්ේලි,යේ්රගතිේව්යාය්ේඇකවනත්ේ

විවිනේ්රග තිේව්යාය්ේ,බ්දීමඇේ

්ර්ීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේ

ව,ටේඅද්,ේම්සි්ේව්යාය්ේ

ස්ර්ංශේපින්කල,ේිරීමමේස ේ

සම්ජ්ේකසේව්ේඅනයක් ල්ේකවතේ

ුදිරිපත්ේිරීමම 

උපරිමේකසේවලක් ලේජ්නත්වේ

කවතේ,බ්ේදීමේස ති්ේ

ිරීමමේඋකදස්ේු ,ේ

මඨාටක කේ්ළමන්්රේේ

ක්රිල්වලිලටේස ්ලවීම 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

නි,න්රින් ේඇසම්ජ්ේ

සංවයානනේ

ස ්්රේ

වුණන්ඇසංවයානනේ

නි,න්රින්ේ91 

දිස්ත්රික් ල්ක ේ

අව්සිේස ගතේ

ජ්නත්ව 

වසරේපුර්   

09 ්රජ්්ප්දිතේ

පුනුණත්ය්පනේ

වැඩසට නේලටකත්ේ

සෘුේආන්රේ,බ්දීමටේ

අද්,ේ්්යාලලන්ේ

ු කිරීමම 

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්කේේ

අයිතිව්සි් කේ

ත වුුණේිරීමමේ

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ටේ

ස නේසැ,සීක කේ

ස ේ

පුනුණත්ය්පනල 

්ර්ීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේ

වලින්ේ,ැකබනේුමලු කේපරේ

දිස්ත්රික් ලේකම් කේකේේ

අනුමැතිලටේුදිරිපත්ේිරීමමේඇ

අනුමැතිලේ්ර්ීය ලේකම් කේ

්්යාල්,ේව,ටේදැන්වීමේඇ

්රතිප්දනේ,බ්දීම 

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ටේස නේ

සැ,සීමේඇපුනුණත්ය්පනල 

 ්ේආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්කේේ

අයිතිව්සි් කේස ේ

ුඛබස්නනලේත වුුණේ

ිරීමම 

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ේ17 

 

්ර්ීය ලේකම් කේ

්්යාල්,ේ 13ේන ළේ

2017ම්යාන ේේසිටේ2017 ේ

කදසැ කබයාේදක් ලව් 

ේේේේේේේ

110111011 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 

10 දිස්ත්රික් ලේමඨාටක කේවිවිනේ

දත්තේකතොරන ුණේස ේ

විවිනේව්යාය්ේසම්ජ්ේ

කසේව්ේඅනයක් ල්ේස ේ

අද්,ේකවනත්ේආලතනේ

සම්ජ්ේුඛභස්නනේ

 ්ේසවිබ,ේ

ගැන්වී කේසැ,ුඛ ක 

විවිනේලි,්ශ්රේමන්න්ේදත්තේස ේ

කතොරන ුණේ,බ්ගැනීම ේඇව්යාය්ේ

ුරිපත්ේිරීමම 

 

උපරිමේකසේවලක් ලේජ්නත්වේ

කවතේ,බ්ේදීමේස ති්ේ

ිරීමමේඋකදස්ේු ,ේ

මඨාටක කේ්ළමන්්රේේ

සැ,ුඛ කේක්රිල්වලිලටේ

දිස්ත්රික් ල්ක ේ

අව්සිේස ගතේ

ජ්නත්ව 

වසරේපුර්ඇ 

ුමලී කේඅනුව 
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කවතේුදිරිපත්ේිරීමම ස ්ලවීම 

11 2017 මැයිේමසේඅධි්ේ

වයා්්වේස ේගංවන රේ

ක ේන කවන්ේආපද්වටේ

,ක් ලේවුවන්ටේස නේ

සැ,සීක කේවිකශේ්ේ

ර්ජ්්්රිේු කිරීමම 

විස්තීයාේේ

ආපද්වන්ටේ,ක් ලේ

වුවන්ටේස නේ

සැ,සීමේස ේ

පුනුණත්ය්පනල 

ක් ලක්ේරේච්රි්් ේඇනිකවස්ේව,ටේ

ල්මේඇස කප ත්ේස කබන්ධිේ

්රනල ේඇ්්යායි,යීලේර්ජ්්්රි  

විස්තීයාේේආපද්වන්ටේ

,ක් ලේවුවන්ටේස නේ

සැ,සීමේස ේ

පුනුණත්ය්පනලේස ති්ේ

ිරීමම 

දිස්ත්රික් ල්ක ේ

ආපද්වන්ටේ,ක් ලේ

වුේජ්නත්ව 

දි.ේකම .්්ේේ/ ්ර්.ේකමේ.

ක්ොේ. න ළේ201 7මැයිේ

සිටේජූලිේ දක් ලව් 

  

 

12 ස්වශක් ලතිේසංවින්නේ

බ,ගැවීමේසඳ ්ේවූේ

අත්දැකී කේහුවම්ුණේ

්රගැනීක කේ

වැඩසට නේපැවැත්වීම 

 

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේඇ

බ,ගැන්වීමේස ේ

දිරිේගැන්වීම 

ස ්ල්ේකසේව්ේ

සපලන්නන්ේදිරිේ

ගැන්වීම 

අත්දැකී කේහුවම්ුණේ

්රගැනීක කේවැඩසට න 

ආබ්නේසහිතේ්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේඇ

බ,ගැන්වීමේස ේදිරිේ

ගැන්වීම 

ස ්ල්ේකසේව්ේ

සපලන්නන්ේදිරිේගැන්වීම 

ස්වශක් ලතිේ

සංවින්නේ 91ේන ,ේ

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ේ

න්ල්ලන්ේ11ඇ ේ

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේඇ

භ්ර්ුණවන්ේඇ

ස ්ල්ේකසේව්ේ

සපලන්නන් 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ල 

2016.06.16ේ  

07,197011 සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 

10 ේ“ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්කේේකුස,ත්ේ

සංවයානනලේසඳ ්ේවූේ

ස්වශක් ලතිේසංවින්න, 

ස්ම්ජි්යින්ේ ්ේ

වයවස්ල්යින්ේ්ගයීමේ

2016” - ක්ොළඹේ

දිස්ත්රික් ලේජ්ලග්ර් ්ේ

ජ්ලග්ර්හි්්වන්ේසඳ ්ේ

තය්ග, කුස,්නේ ්ේ

ස ති්ේපත්ේ,බ්දීක කේ

වැඩසට නේපැවැත්වීම 

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේඇ

බ,ගැන්වීමේස ේ

දිරිේගැන්වීම 

ස ්ල්ේකසේව්ේ

සපලන්නන්ේදිරිේ

ගැන්වීම 

්ගැයීමේඇජ්ලග්ර් ්ේ

ජ්ලග්ර්හි්්වන්ේසඳ ්ේකුස,්නේ

ස ේස ති්ේපත්ේ,බ්දීම 

ආබ්නේසහිතේ්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේඇ

බ,ගැන්වීමේස ේදිරිේ

ගැන්වීම 

ස ්ල්ේකසේව්ේ

සපලන්නන්ේදිරිේගැන්වීම 

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේඇ

භ්ර්ුණවන්ේඇ

ස ්ල්ේකසේව්ේ

සපලන්නන් 

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ල 

2016.06.16ේ  

ේේේේේේේේේ

90,111011 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 

ස්කේච් ්ේ

සංවින්නේ

)ුණ.9111ස=/  

14 2016 මැයිේමසේඅධි්ේ

වයා්්වේස ේගංවන රේ

ක ේන කවන්ේආපද්වටේ

,ක් ලේවුේආබ්නේසහිතේ

ආපද්වටේ,ක් ලේවුේ

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ටේ

ස නේසැ,සීක කේ

වය්පෘතිලක් ලේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමේ

සද ්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේරන ේ

කුුණසේසංවින්නලටේස ්ලවීමේඇ

ස කපත්ේස කබන්ධී්රේලේඇ

ගංවන රේක ේන කවන්ේ

ආපද්වටේ,ක් ලේවුේආබ්නේ

සහිතේපුීග,ලන්ටේස ේ

ඔවුන්කේේපවුමේව,ටේ

ගංවන රේ

ක ේන කවන්ේ

ආපද්වටේ,ක් ලේවුේ

ආබ්නේසහිතේ

්ර්ීය ලේකම් කේ

ක්ොඨාස්ශේන ළේ2010 

ජූලිේමසේසිටේ 7197ේ
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පුීග,ලන්ටේස නේ

සැ,සීක කේස ේ

පුනුණත්ය්පනලේ

ිරීමක කේවිකශේ්ේ

වය්පෘතිලක් ලේක්රිල්ත්ම්ේ

ිරීමම 

ස ේ

පුනුණත්ය්පනල 

ක්රිල්්්ර් කේසඳ ්ේප ුඛ් කේ

සැපයීමේඇඅධික් ල්ේලේඇස ේ

්ගයීම 

 

ස නේසැ,සීමේස ේ

පුනුණත්ය්පනල 

පුීග,ලන්ේේස ේ

පවුමේ 711ේ  

කදසැ කබයාේමසේ දක් ලව් 

15 ආබ්නේසහිතේ

පුීග,යින්ේකවනුකවන්ේ

පවතිනේවෘත්තීලේපුහුණුේ

අවස්ය්වන්ේ ්ේ

අනුශ්ංන්්ේකසේව්වන්ේ

පින්බදවේදැනුවත්ේ

ිරීමක කේවැඩසට නේස ේ

7195ේවෘත්තීලේපුහුණුේ

ආලතනේව,ටේ

අභය්ස,් උන්ේ බදව්ේ

ගැනීමේසද ්ේස කමුඛාේ

පීමක් ල්ේල 

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ේකේේ

ජීවකනෝප්ලේ

සංවයානනල 

දි .කම.්්ේ.මඨාටමින්ේ

වැඩසට නේසංවින්නලේඇශ්රවයේ

දෘ්යේඋප්රේේකලොද්ේ

ගනිමින්ේසැ,ුඛ කගතේ දැණුවත්ේ

ිරීමමේඇස කමුඛාේපීමක් ල්ේලේඇ

දිගු්්ලීනේවෘත්තීලේපුහුණුවේ

සඳ ්ේකතෝර්ේගැනීම 

ආබ්නේසහිතේපුීග,ලන්ේ

ස ේඔවුන්කේේ

භ්ර්ුණවන්ේේ

ජීවකනෝප්ලේසංවයානනලේ

ටේඅද්,වේේකප,ඹවීමේේඇ

සජීවී්රේලේස ේ

බ,ගැන්වීම 

 

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්ේඇ

ඔවුන්කේේ

භ්ර්ුණවන්ේස ේ

නි,න්රින් ේේ170  

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ල 

2017.11.10 

 

910170011ේේේේේ

ේේ 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 

16 සී .බී.ආයාේ. ්ර්කීය ලේ

කමක ු කේ්මි කේ

පිහි කවීමේසද ්ේස කපත්ේ

ද්ල්ත්වලේ,බ්දීමේ 

්ර්කීය ලේ

මඨාටමින්ේ

ප ුඛ් කේ

සැපයිමේආබ්නේ

සහිතේ්රජ්්වේ

අන්තයා්රේලේ

සද ්ේඒ්්බීදවේ

ක්රිල්ත්ම්වීමේ

දිරිගැන්වීම 

සී .බී.ආයාේ. ේස ේ්රජ්්ේවැඩේ

පින්බඳේත්ක් ල්ණි්මලේස කපත්ේ

ද්ල්ත්වලේ,බ්දීම 

සී .බී.ආයාේ. වැඩසට නේ

පිලිබඳේඅවකබෝනලේ

,බ්දීම ේඇ්ර්කීය ලේ

කමක ු කේ්මි කේ

පිහි කවීක කේඅවශයත්වලේ

ස ේඊටේඅද්,ේ

්්යාලභ්රලේපිලිබඳේ

දැනුවත්ේිරීමමේ 

්ර්කීය ලේකම් ක 

සම්ජ්ේකසේව්ේ 

ක් ලක්ේරේ

නි,න්ීමන් 

සී .බී.ආයා. ේ

වැඩසට නේසද ්ේ

ද්ල්වනේ

ආලතනේ ්ේ

සංවින්නව,ේ

නි,න්ීමන්ේස ේ 

කවනත් 

 

්ර්කීය ලේකම් කේ

්්යාල්, 

2017ේකනොවැ කබයාේස ේ

කදසැ කබයා 

 සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 

12 සී .බී.ආයාේ.දිස්ත්රික් ලේ

කමක ු කේ්මි කවේ

පිහි කවීම 

දිස්ත්රික් ලේමඨාටමින්ේ

කමක ලවීමඇ 

නිල්මනලඇ 

ඒ්්බීනේ්රකේශලේකලොද්ේ

ගැනීම 

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්කේේ්්යි්ේඇ

ම්නසි්ේ ්ේල ේපැවැත්මේ

දිස්ත්රික් ලේකම් ක 

දිස්ත්රික් ල්ලේන ,ේ

කසේවලේ්රනේ

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ල 

2017.12.19 
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්ගයීමේඇ

අධික් ල්ේලඇ  

ප ුඛ් කේ

සැපයිමේආබ්නේ

සහිතේ්රජ්්වේ

අන්තයා්රේලේ

සද ්ේ

ඒ්්බීනවේ

ක්රිල්ත්ම්වීම 

ත වුුණේිරීමමේඇජීවනේ

මඨාටමේු ,ේනැංවීම 

ේආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්කේේපවුමව,ේ

ස්ම්ජි්ලන්කේේ

ම්නසි්ේ ්ේආයාක ්ේ

වයානනල 

ස්වශක් ලතිේ්ණ්ඩ්ල කේ

බ,ගැන්වීම 

සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න 

නි,න්ීමන්ේ 

දිස්ත්රික් ලේමඨාටක කේ

ක් ලක්ේරේ

නි,න්ීමන් 

සී .බී.ආයා. ේ

වැඩසට නේසද ්ේ

ද්ල්වනේදිස්ත්රික් ලේ

මඨාටක කේආලතනේ

 ්ේසංවින්නව,ේ

නි,න්ීමන්ේස ේ 

කවනත්ේ 

 

 

18 ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්කේේකුස,ත්ේ

සංවයානනලේසද ්ේවූේ 

ස්වශක් ලතිේසංවින්නේඇ

වය්පෘතිේඇස්ම්ජි්ලන්ේ

 ්ේවයවස්ල්යින්ේ

්ගයීම 

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේස ේ

බ,ගැන්වීමේඇ

වයවස්ල්යින්ේ

දිරිගැන්වීම 

සම්ජ්ේකසේව්ේනි,න්රින්ේේස ේේ

ස්වශක් ලතිේසංවින්නේදැනුවත්ේ

ිරීමම ේේඇක්රිල්්්ර් කේසඳ ්ේ

ප ුඛ් කේසැපයීමේඇ් ගු කේ

්මි කවක් ලේපත්ිරීමම ේේඇ්ගු කේ

ආ්ෘතිලක් ලේ ්ේ,කුණුේක්රමලක් ලේ

මන්න්ේ්ගයීම.  

ස්වසංවයානනලේඋකදස්ේ

ආබ්නේසහිතේ්රජ්්වේ

කප,ඹවීම ේඇදිරිගැන්වීමේඇ

සජීවී්රේලේඇ

බ,ගැන්වීමේඇඔවුන්කේේ

අයිතිව්සි් කේස ති්ේ

ිරීමමේ ්ේවයවස්ල්යින්ේ

දිරිගැන්වීම 

ස්වශක් ලතිේ

සංවින්නේ 91ේන ,ේ

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ේ

න්ල්ලන්ේ 11ක් ලේ

ස ේස්ම්ජි්ලන්ේ

7011ක් ලේපමන  

දිස්ත්රික් ල්ක ේ්ර්කීය ලේ

කම් කේ්්යාල්,ේ

ව,ටේඅද්,වේ

2017අකගෝස්න ේසිටේ

2017කනොවැ කබයාේේ

දක් ලව් 

 

  

19 ආබ්නේසහිතේවූවන්කේේ

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේ 

මළ,ේක්රීඩ්ේතරඟ්වලිලේේ

7197ේපැවැත්වීම 

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේස ේ

අන්තයා්රේල 

මළ,ේක්රීඩ්ේතරඟ්වලිලක් ලේ

පැවැත්වීම 

ආබ්නේසහිතේවූවන්ේ ටේ

ක්රීඩ්ේවි්කලහිේසම්නේ ්ේ

උපීමමේඅවස්ය්ේස,ස්දීමේ

ස ේකසෞායේස කපන්නේ

පුීග,ලන්ේක,සේ

සම්ජ්ලටේඅන්තයා්රේලේ

ිරීමම 

ආබ්නේසහිත 

,මුඛන්ේස ේතුණේේ

තුණණිලන්ේ581 

2017011075 1110105070 සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 

ර්ජ්ලේකනොවනේ

සංවින්නේස ේ

කපෞීගලි්ේ

අංශල 

20 සම්ජ්ේුඛභස්නනේ ්ේ

සවිබ,ේගැන්වී කේ

අම්තය්ංශලේඇආබ්නේ

සහිතේතැනැත්තන්ේ

සම්ජ්ේ

ුඛභස්නනලේ ්ේ

සවිබ,ේගැන්වීම 

ුණ ේ.1111011ේ ජීවන්න්රේඇ

නිව්සේආන්රඇදවදයේආන්රේඇ

ස්වලංේරැිරල්ේආන්රේඇ

අනය්පනේආන්රේඇ ආන්ර්ේ

ආබ්නේසහිතේ

පුීග,ලන්කේේ

අයිතිව්සි් කේත වුුණේ

දිස්ත්රික් ල්ක ේ

අව්සිේස ගතේ

ජ්නත්ව 

්ර්ීය ලේකම් කේ

ක්ොඨාස්ශේ 13ටේ

අද්,වේ2017 ජ්නව්රිේේ

මසේසිටේකදසැ කබයාේ

 සම්ජ්ේුඛභස්නනේ

 ්ේසවිබ,ේ

ගැන්වී කේ

අම්තය්ංශලේඇ
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පින්බඳේම ේකම් කේ

්්යාල්,ලේස ේතනිේ

ම්පිලේපවුමේසංවයානනේ

වැඩසට නේ

දෘ්ය්බ්ධිතේඅරමුඛද,ටේ

අද්,ේ්්යාලලන්ේ

ස කබන්ධී්රේල 

උප්රේේ,බ්දීමේඇ්රතිප්දනේ

පින්බඳේගැටළු ේේඇවිලද කේව්යාත්ේඇ

දිස්ත්රික් ලේ ්ේ්ර්ීය ලේකම් කේ

ක්ොඨාස්ශේඅතරේ්රතිප්දනේ

ම්ුණිරීමමේඇආබ්නේසහිතේ

තැනැත්තන්ේසද ්ේවූේ

ජ්්තයන්තරේදිනලේඇආබ්නේ

සහිතේතැනැත්තන්ේසද ්ේකසේව්ේ

සපලනේස්කේච් ්ේසංවින්නේ

ලිල්පදිංචිේිරීමමටේඅද්,ේ

්්යාලලන්ේස කබන්ධී්රේල 

ිරීමම මසේදක් ලව් ආබ්නේසහිතේ

තැනැත්තන්ේ

පින්බඳේම ේ

කම් කේ

්්යාල්,ලේස ේ

තනිේම්පිලේපවුමේ

සංවයානනේ

වැඩසට නේ

දෘ්ය්බ්ධිතේ

අරමුඛද, 

21 විවිනේව්යාත්ේස ේ

කතොරන ුණේසම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න වටේඇ

ආබ්නේසහිතේ

තැනැත්තන්ේපින්බඳේම ේ

කම් කේ්්යාල්,ලටේඇ

සම්ජ්ේුඛභස්නනේ ්ේ

සවිබ,ේගැන්වී කේ

අම්තය්ංශලට ේඇදිස් ත්රික් ලේ

කම් කේ්්යාල්,ලටේ

ස ේකවනත්ේආලතනේ

ව,ටේලැවීම 

සම්ජ්ේ

ුඛභස්නනලේ ්ේ

සවිබ,ේගැන්වීම 

ුමලී කේමතේවිවිනේව්යාත්ේස ේ

කතොරන ුණේ,බ්දීම 

සම්ජ්ේුඛභස්නනලේ ්ේ

සවිබ,ේගැන්වීමටේඅද්,ේ

කතොරන ුණේසැපයීම 

දිස්ත්රික් ල්ක ේ

අව්සිේස ගතේ

ජ්නත්ව 

්ර්ීය ලේකම් කේ

ක්ොඨාස්ශේ 13ටේ

අද්,වේ201 7ජ්නව්රිේේ

මසේසිටේකදසැ කබයාේ

මසේ දක් ලව් 

  

22 දිස්ත්රික් ලේකම් කේවිසින්ේ

පවරනුේ,බනේවිවිනේ

ර්ජ්්්රිේු කේිරීමම 

සම්ජ්ේ

ුඛභස්නනලේ ්ේ

සවිබ,ේගැන්වීම 

විවිනේරැස්වී ක ේඇස කමන්රේේ ්ේ

වැඩමුඛළුේව,ටේස භ්ගීවීමේඇ

සංවින්නලේඇවිවිනේ වැඩසට න්ේේ

සඳ ්ේේද්ල්ත්වලේ,බ්දීමේඇ

ක් ලක්ේරේපීමක් ල්ේේසිදුිරීමමේඇ

ව්යාත්ේස ේලිපිේලැවීමේ 

සම්ජ්ේුඛභස්නනලේ ්ේ

සවිබ,ේගැන්වීමටේඅද්,ේ

්්යාලලන්ටේස ්ලවීම 

 2017 ජ්නව්රිේේමසේසිටේ

කදසැ කබයාේමසේදක් ලව් 

  

20 වැඩිහිටිේ

තැනැත්තන්කේේ

අයිතිව්සි් කේුඛරක් ලෂිතේ

වැඩිහිටිේ

තැනැත්තන්කේේ

අයිතිව්සි් කේ

දිස්ත්රික් ලේ ්ේ්ර් .කම.ක්ොේ.

මඨාටක කේවැඩසට න්ේේ සඳ ්ේ

ස කපත්ේද්ල්ත්වලේ,බ්දීමේඇ

වැඩිහිටිේතැනැත්තන්කේේ

අයිතිව්සි් කේුඛරක් ලෂිතේ

වැඩිහිටිේ

තැනැත්තන්ේ011 

දිස්ත්රික් ල්ලේපුර්ේඇවසරේ

පුර්ේ2017 ජ්නව්රිේේ

මසේසිටේකදසැ කබයාේ

 වැඩිහිටිේම ේ

කම් කේ
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ිරීමමේකවනුකවන්ේවූේ

විවිනේවැඩසට න්ේ

සඳ ්ේස කපත්ේ

ද්ල්ත්වලේ,බ්දීම 

ුඛරක් ලෂිතේිරීමම වැඩිහිටිේනිව්සේඅධීක් ල්ේල  ිරීමම මසේදක් ලව් ්්යාල්,ල 

24 ක්ොළඹේනගරේසභ්ේ

බ,ේ්රකීශලේන ළේ

පවතිනේසිලළුමේසම්ජ්ේ

ශ්,්ේපින්බඳවේ

නිීමක් ල්ේේව්යාය්වක් ලේ

පින්කල,ේක්ොටේසම්ජ්ේ

කසේව්ේඅනයක් ල්ේකවතේ

ුදිරිපත්ේිරීමම 

සම්ජ්ේ

සංවයානනලේ/

සම්ජ්ේ

සංරක් ල්ේල 

නිීමක් ල්ේේආ්ෘතිේපරලක් ලේ

සැ්සීමේඇඅද්,ේක්ොඨාස්ශේව,ේ

ස .කසේ.නිේ.සමඟේ සිලළුමේසම්ජ්ේ

ශ්,්ේපින්බඳවේනිීමක් ල්ේලේේඇ

බ,පරේ,බ්දීමටේඅද්,වේ

ව්යාය්වක් ලේපින්කල,ේිරීමමේඇ

සම්ජ්ේකසේව්ේඅනයක් ල්ේකවතේ

ුදිරිපත්ේිරීමම 

සම්ජ්ේසංවයානනල ේ/සම්ජ්ේ

සංරක් ල්ේලේුඛරක් ලෂිතේ

ිරීමම 

සම්ජ්ේශ්,්ේ11 201 7කනොවැ කබයාේේමසේ

සිටේකදසැ කබයාේමසේ

දක් ලව් 

  

25 සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න වේඇ

අම්තයංශලේමන්න්ේ

සංවින්නලේ්රනේ විවිනේ

වැඩසට න්ේසඳ ්ේ

ස භ්ගීවීම 

සම්ජ්ේ

ුඛභස්නනලේ ්ේ

සවිබ,ේගැන්වීම 

විවිනේරැස්වී ක ේඇස කමන්රේේඇ

වැඩමුඛළුේඇආලතනේ්ගයී කේඇ

ක් ලක්ේරේපීමක් ල්ේේආදීේවිවිනේ

වැඩසට න්ේේසඳ ්ේේආර්නන්ේ/

ර්ජ්්්රිේපැවීමමේමතේ

ස භ්ගීවීම ේඇද්ල්ත්වලේ

,බ්දීමේ  

සම්ජ්ේුඛභස්නනලේ ්ේ

සවිබ,ේගැන්වීමටේඅද්,ේ

්්යාලලන්ටේද්ල්වීම 

 201 7ජ්නව්රිේේමසේසිටේ

කදසැ කබයාේමසේ දක් ලව් 

  

26 සවිබ,ේගැන්වීමේස ේ

සම්ජ්ේසංවයානනලටේ

අද්,වනේදිස්ත්රික් ලේ

කම් කේ්්යාල්,ක ේ

ක් ලක්ේරේනි,න්රින්ේකේේ

්්යාලලන්ටේ

ම්යාකගෝපකීශේ

,බ්දීම ේඇස භ්ගීවීමේ

ස ේකවනත්ේඋදවුේ

,බ්දීමේ  

සම්ජ්ේ

ුඛභස්නනලේ

සවිබ,ේගැන්වීමේ

 ්ේසම්ජ්ේ

සංවයානනල 

විවිනේරැස්වී ක ේඇස කමන්රේේඇ

වැඩමුඛළුේඇ ක් ලක්ේරේපීමක් ල්ේේ

ස ේවිවිනේවැඩසට න්ේේසඳ ්ේේ

ආර්නන්ේ/ුමලී කේමතේ

ද්ල්ත්වලේ,බ්දීමේඇ

ස භ්ගීවීම 

සම්ජ්ේුඛභස්නනලේ

සවිබ,ේගැන්වීමේ ්ේ

සම්ජ්ේසංවයානනලටේ

අද්,ේ්්යාලලන්ටේ

ද්ල්වීම 

 2017 ජ්නව්රිේේමසේසිටේ

කදසැ කබයාේමසේදක් ලව් 

  

22 “ස්වශක් ලතිේඅභිම්නීේ

7197” 

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේ

ජ්ලග්ර් ්ේජ්ලග්ර්හි්්වන්ේ

සඳ ්ේකුස,්නේස ේස ති්ේ

ආබ්නේසහිතේ්රජ්්වේ

සජීවී්රේලේඇ

ආබ්නේසහිතේ

්රජ්්වේඇ

දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ල 

900111011 සම්ජ්ේකසේව්ේ

කදප්යාතක කන්න ව 
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ස්වශක් ලතිේසංවින්නේ

්ගයීක කේවැඩසට නේ

ලටකත් 

ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේ

ජ්ලග්ර් ්ේ

ජ්ලග්ර්හි්්වන්ේසඳ ්ේ

කුස,්නේස ේස ති්ේ

පත්ේ,බ්දීමටේඅද්,ේ

මුඛලි්ේසංවින්නේ

්ටුන ේු කිරීමම 

 

සජීවී්රේලේඇ

බ,ගැන්වීමේස ේ

දිරිේගැන්වීම 

ස ්ල්ේකසේව්ේ

සපලන්නන්ේදිරිේ

ගැන්වීම 

පත්ේ,බ්දීම බ,ගැන්වීමේස ේදිරිේ

ගැන්වීම 

ස ්ල්ේකසේව්ේ

සපලන්නන්ේදිරිේගැන්වීම 

භ්ර්ුණවන්ේඇ

ස ්ල්ේකසේව්ේ

සපලන්නන් 

2017ේකදසැ කබයා  
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3.11 වනිතා ස්වර්ධන අ්යය 

දිස්ත්රික් ලකය සහහා 2017 වසර කවනුකවවී කවවී කර ඇති මු  මුදල හා 2017.12.31 දක් ලවා ප්රනතිය 

අනුේ
අං්ල  

වි්ල  මුඛළු මුඛද, වැලවී ්ති මුඛද, 

(ුණ.  (ුණ.)  

1 ්්න්ත්ේසංවයානනල 2816366.71 2777075.21 

 

දිස්ත්රික් ලකය සහහා 2017 වසර කවනුකවවී කවවී කර ඇති මු  මුදල හා 2017.12.31 දක් ලවා ප්රනතිය 

අනුේ
අං්ල  

වි්ල  කවන් ්රේ්ති මුඛළුේමුඛද, වැලවී ්ති මුඛද, 

(ුණ.)  (ුණ.)  

1 ශ්රිේ,ං්්ේ්්න්ත්ේ්්යාලංශල 1,914,425.50 1,895,464.40 

2 සංවයානන අංශල   803,521.21 784,990.81 

3 ජ්්ති් ්්න්ත්ේ්මි කව  98,420.00 96,620.00 

    2,816,366.71 2,777,075.21 
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කාවීතා ස්වර්ධනය5ශ්රි ල්කා කාවීතා කාර්ය්යය) 

අනු 

අ්කය  
ප්රධාන වැඩස හන  කාර්යයවී  2017වසර සහහා 

ලිලය ඉලක් ලකය 
2017.12.31 
දින  ලිලය 
ප්රනතිය  (ු.) 

2017 
වසර  

කභෞතික 
ඉලක් ලකය  

2017.12.
31 දින  
කභෞතික 

ප්රනතිය  

නැ  /කවනත් කුණු  

(ු.)  

1 ස්ත්රිේපුුණ්ේසම්ජ්භ්වලේමතේ
පදන කේවුේහිංසනලේ
වැ,ැක් ලවීක කේවැඩසට න  

දැනුවත්ේිරරි ක  46,600.00 46,590.00 2 2   

සීත්ව්  

තිඹිරිගසල්්ල 

2 ආද්ල කේඋත්ප්දනේසද ්ේ
කපළඹවීක කේපුහුණු            
වැඩසට න්   

කීශන (නය්යි්/ 
්ර්කලෝන්්)  

112,000.00 112,000.00 වැ.  වැ ක්ෝඨාකඨා ්ර්.කම.ක්ො. 
ස භ්ගීත්වක ේඅඩුවීම 
ක ේන කවන්ේුණ.9,500 ක් ලේ
ුතිරිේවුේඅතරේමමේුතිරිේ
මුඛදලින්ේතවත්ේ
ආ.උත්ප්දන කප.ේ
වැඩසට නක් ලේ්රනේ
,දී.  

රත්ම,්න         4 5 

කමොර කව  (28,000 /-
බැන්න්)  

    

ක්ෝඨාකඨා (2)        

ප්දුක් ල්        

3 ්්න්ත්ේනි්්ප්දනේ්රදයාශනේ
ස ේඅක,විකපොළේ
සකසත්සිරිප්ලේපරිශ්රල)  

 වයවස්යි්්වන්  23 ක් ලේ
සඳ ්ේකවළඳේකුටිේ,බ්දීම  

200,000.00 ්්න්ත්ේ
්්යාලංශලේමන්න්ේ
අද්ළේකගවී කේ
්ටුන ේසිදුේ්රනුේ

,ැබීල   

1 1 මක් ලේකවළඳකුටිලිරන්  
ුණ.1000/- බැන්න්ේ
අල්රේගන්න්ේ,දී.ේමමේ
මුඛදමේදිස්ත්රික් ලේ්්න්ත්ේ
බ,මණ්ඩ,ක  න්ණුමටේ
බැරේ්රනේ,දී. 

4 අ්්යාක ් අප ුඛත්ේඅවමේ
ිරීමමේරත්ම,්නේ-ේ්රදීප් 
මිල  

ස්වලංේරැිරල්ේඅමුඛ ද්රවය ,බ්ේ
දීම  

78,000.00 78,000.00 1 1 -  
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5 වැලි්ඩ බන්නන්ග්රක ේ
පුනුණත්ය්පනලවීේනිද ස්වීේ
සිටිනේක ෝම්ගමේුණවන්තිේ
ශෂි්,්ේම ත්මිලේස්වලං 
රැිරල්ගතේිරීමම  

කතොරන ුණේවිමස්ේබ,්ේ
ව්යාත්වක් ලේස්ස්ේිරීමම 

60,000.00 48,925.00 1 1   

• ුිරේමැෂිමක් ලේ ්ේඅද්ළේ
අමුඛද්රවයේ,බ්ේදීම  

්්න්ත්ේසංවින්නගත 
ිරීමම

6 ුත්මත් දින්දුේමඨාකට කේ
සිටිනේන්ගරි්ේ
්්න්ත්වන්ක්ේේජීවනේ
තත්වලේවැඩිේදිුණුේිරීමම 
"ජීවිතලටේනවේමගක් ල" 
කදවැනිේ්ැ,ණි ප්,මේ
වය්පෘතිලටේසමග්.6ේ
වය්පෘතිල   

්්න්ත්ේසංවින්නලක් ලේ
පිහි කවීම 

592,000.00 584,676.90 4 4   

දැනුවත්ේිරීමක ක 
වැඩසට න් 

ස්වලංේරැිරල්ේපුහුණු 

ස්වලංේරැිරල්ේඋප්රේ 
,බ්දීම 

7 වැන්දඹුේ ් ගෘ ලිලි්ේ
්්න්ත්වන්ේසවිබ,ේ
ගැන්වීක කේේලේවැඩසට න                 
(ශ්රිේජ්ලවයානනපුර        
ක්ෝඨාකඨා)  

වැන්දඹුේසංවින්නලක් ලේ
පිහි කවීම 

200,000.00 200,000.00 1  01    

ස කමුඛාේපීමක් ල්ේ 

ේලේඅනුමැතිලටේකලොමුඛ 
ිරීමම 

ේලේ,බ්ේදීම 

8 වනිත් ශක් ලතිේුඛළුේලි,යේ
ශ්ා්වේඈවරේිරීමමේ
සප්දුක් ල්)  

ඈවරේිරීමම  17,000.00  -  -  ඈවරේ
්රනේ,දී  

්රතිප්දන ,බ්දීේ
කනොමැත.  

ස කමුඛාේස්්ච්ජ්්     

්රගතිේසම්ක,ෝචන    

9 ්්න්ත්වන් ආයාක ්  ්ේ
ස්ම්ජීලේවශකලන්ේසවිබ,ේ
ගැන්වීමේසඳ ්ේවුේදිරිලේමං 
කපතේවැඩසට න   

රත්ම,්න  75,000.00  
160,000.00 
360,852.50                       

15,000.00 

75,000.00 5 5   
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සීත්ව්             215,000.00 159,970.00 

තිඹිරිගසල්්ල -825,825.50 360,352.50 

්ඩුකව,   15,000.00 

කදහිව,    214,950.00 

    -825,272.50 

10 වැන්දඹු  ්ේගෘ ලිලි්ේ
්්න්ත්වන්ේසවිබ,ේ
ගැන්වීක ක ේලේ
වැඩසට කන්ේන්ණු ක 
විධිමත්ේිරීමම 

න්ණු කේකපොත් මුඛද්රේල  8,000.00 8,000.00 2 2   

ක්ෝඨාකඨා/ක්ොළඹ  

11 වනිත් සංවයානනේ
නි,න්රි,උකපීශනේ
ස ්්ර,ස නේකසොුරිේ
්රගතිේසම්ක,ෝචනේරැස්වීම- 
අකගෝස්න   

්රගතිලේුදිරිපත්ේිරීමම 5775 5775 1 1   

ගැටළුේස්්ච් ්ව  

  මු  එකතුව   1,914,425.50/-  1,895,464.40/-  22 23   

(අං්ේ3ේස ේ8ේරහිතව-ේමමේ
මුඛදමේදිස්ත්රික් ල කම් කේ
්්යාල්,ලේකවතේ,බ්ේදීේ
කනොමැත) 
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කාවීතා හිමිකම් සුරක් ලෂිත කිරීම  5ගාතික කාවීතා කමිටුව) 

1 ප්රගනන කසෞය ළිබඳ හ ගනතාව 

දැනුවත් කිරීම සහහා  ස්නාහිර 

පළාත් වනිතා ස්වර්ධන 

නිලධාරීවී පුහුණු කිරීකම් කිරීකම් 

කදදින පුහුණු වැඩමු ව 

5දි.කම.කා.)  

නයායාත්මක දැනුම ල ා 

දීම 
44,420.00 42,620.00 වැ.1  වැ.1  න්වතුර කහේතුකවවී නියමිත 

කාලය  කපර අවසවී කරන 

ලදි  

කණ්ඩායම් ක්රියාකාරකම් 

2 2017ේජ්්තයන්තරේ්්න්ත්ේදිනලටේ
සමග්.6වේසංවින්නලේ්රනේ,දේ
්්න්ත්ේ ඩ අවදිේ්රවීමේඋකදස්ේ
වුේඋීකීශනේප්ේගමනේසංවින්නලේ
ිරීමම   

්්න්ත්වන්ේස භ්න්ේ්රවීමේ
ස200)  

32,400.00 32,400.00 වැ  01  වැ 01  ස භ්න් වුේසංාය්වේ306ේක් ලේවූේ
ක යින්ේකබද්ේකදනේ,ද    ටී-
්යාඨාේ්රම්ේවත්ේකනොවීම  

(දි.කම.්්.)  ්රන්නේකේදි්්වටේඅවශයේ
භ්ණ්ඩේස කප්දනල 

  ශබ්දේවි්්ශන 

  ්ැනපිේ ඨාේසවිේිරීමම 

            

3 ්්යාමි් ක් ලක ේ්රක ේකසේවක ේ
නිුන ේ්්න්ත්වන්කේේස්ම්ජීලේ
තත්වලේු ළේනැංවීම සද ්ේවනේ
දැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

කීශන 21,600.00 21,600.00 වැ.1  වැ.1    

ක ෝම්ගම ස්්ච් ් 

ම්න ව 98,420/-  96,620/-  3 3   
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ස්වර්ධන අ්යය 

අනු 

අ්කය  
ප්රධාන වැඩස හන  කාර්යයවී  2017වසර 

සහහා ලිලය 

ඉලක් ලකය 

2017.12.31 
දින  ලිලය 

ප්රනතිය  (ු.)  

2017 වසර  
කභෞතික 

ඉලක් ලකය  

2017.12.31 
දින  කභෞතික 

ප්රනතිය  

නැ  /කවනත් 
කුණු  

1 ්්න්ත් පිහිටේආලතනලේ
මන්න්ේපවත්ව්ේකගනේලනුේ
,බනේත්ව්්ලි්ේ්්න්ත්ේ
රැ්වරේේමනයස්ය්නල 
පවත්ව්ේකගනේල්මටේ
්රතිපූයාේලේිරීමක කේපදනමේ
මතේවිලද කේදැීමමේසද ්  
පළමුඛේම්සේ6ේසඳ ්ේ
්රතිප්දන  

   803,521.21 784,990.81 ම්ස 10්ටේ
කගවී කේ්ටුන ේ
සිදුේිරීමම  

ම්ස 10    

නිව්සලේනිීමක් ල්ේල     

අවකබෝනත්ේන්විුඛමේඅනුව 
කගවී කේසිදුේිරීමම 

  

 

අම්තය්ංශේ ප්රතිපාදන රහිත කවනත් වැඩස හවී 

ප්රා.කම.කකත.  කවනත් ආයතන හා සම් වීධව කරන ලද 
වැඩස හවී  

කවවී වු මුදල  කභෞතික ප්රනතිය  සහභාගි වු 

ස්යාව  

ක්ොක,ොන්න්ව  පින්්්ේනිව්රේේවැඩසට න  -  වැ.01     

  බ,මණ්ඩ,ේනි,න්රිේපුහුණුව  -  වැ.01     

  ඔරිකෆේ කේදැනුවත්ේිරීමම  -  වැ.01     

කදහිව,  කීශප්,නේඅයිතිව්සි් කේපින්බදේ්්න්ත්වන්ේ
දැනුවත්ේිරීමම  

-  වැ.01     



98 
 

  කසෞායේ ්ේකපෝ්ේේවැඩසට න්  -  වැ.02  99 

   

  අත්් කේනියාම්ේේප්සම්,්ව  50,000/-  වැ.01  25 

   

  බතික් ලේනියාම්ේේපුහුණුව  -  වැ.01  15 

  උකපීයනය ළිබඳ ද දැනුවත් කිරීම  -  වැ.01  70 

  කඩංගුේශ්රමද්නල  -  වැ.02  20 

  ස්වලංේරැිරල්ේසද ් ත්ක් ල්ණි්ේදැනුමේ,බ්දීම    වැ.02  22 

  මත්ද්රවය නිව්රේලේපින්බදේදැනුවත්ේිරීමම    3 200 

  ප්සමේකනොලනේළමුඛන්ේප්සමගතේිරීමම  -  වැ.02  12 

ක්ෝඨාකඨා  අන්තයාේ්්න්ත් බ,මණ්ඩ,ේක්රි්ඨාේතරග්වලිලේ
සද ්ේ්්න්ත්වන්ේස භ්න්ේ්ැවීම  

  වැ.01  12 

  ගැ ැණුේදුණව්ේස ේළම්ේආරක් ල්්වේස කබන්නවේ
ප්සමේදුණවන්ේදැනුවත් ිරීමම  

  වැ.01  200 

  ගැබිණිේමේවුණේදැනුවත්ේිරීමක් කේවැඩසට න    වැ.01  30 

  කයෝනට් නිෂ්පාදන පුහුණුව  -  වැ.01  10 

  සපත්න ේනි්්ප්දනේපුහුණුව  -  වැ.01  12 

  ස්ව්මිල්ේසිරගතේවුේ්්න්ත්වක් ලේසංවලංේරැිරල්ගතේ
ිරීමමේ ්ේදුණවන්ට අනය්පනේආන්රේ,බ්ේදීම  

3,000/-  වැ.01  3 

  වැන්දඹුේ්්න්ත්වන්ේස්වලංේරැිරල්ේගතේිරීමමේ
සඳ ්ේපුහුණුව  

-  වැ.01  10 

  ගැටළුේ ්ේගැටළුේ්ළමන්්රේල  -  වැ.01  25 

ම රගම  සවලංේරැිරල්ේේලේ,බ්ේදීක කේවැඩ.  -  වැ.03  70 

  අත්් කේනියාම්ේේපුහුණුව  -  වැ.01  100 

  ූ ප,්වනයේපුහුණුව     වැ.02  130 
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  කලෝගේවය්ල්මේවැ.  -  වැ.03  70 

  කපෝ්ේේවැඩසට න  -  වැ.02  110 

පාදුක් ලක  කපෞුෂ ස්වර්ධන වැඩස හන/කකතණ්ඩා 

කමෝස්තර පුහුණුව  
-  වැ.01  8 

  ගැටළුේ ්ේගැටළුේ දුන්ගැනීම  -  වැ.01  15 

  සූපකේදේපුහුණු  -  වැ.02  55 

   

  චක්රීලේේලේ දුන්ව්දීක කේවැඩසට න  -  වැ.02  10 

  ්්න්ත්ේසංවින්නේගැටළුේස්්ච් ්ේිර.  -  වැ.09  141 

  ආ ්රේනි්්ප්දනේවැඩසට න  1500 වැ.01  10 

  ්්න්ත්ේපැමැණිලිේපීමක් ල්්ව  -  පැමිණිලි11     

 

ේේේේේේේේේේේේේේ  
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3.12 මිනිස ්ල හා රැකිරක් ලෂා අ්යකජ ප්රනති  

අනුේ 
අං්ල 

වැඩසට ේකන්ේනම වැඩසට න්ේ
සංාය්ව 

අනුමතේ
මුඛද, 

විලද කේ්,ේ
මුඛද, 

්රති,්භින්ේේසංාය්ව 

01 ස්ම්නයේකපළේසිුඛන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශ 152 - - 4947 
02 උසස්ේකපළේසිුඛන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේවැඩසට න 

99 - - 2950 

03 ගුුණවුණන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 01 16372.00 16372.00 23 
04 ස්වලංේරැිරල්ේකපළඹවී කේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේවැඩසට න 

14 26662.00 26662.00 496 

03 වෘත්තීලේඅභිකලෝගේජ්ලේගැනීක කේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේවැඩසට න 04 23950.00 23950.00 201 
04 අභයන්තරේඋප්ධින්ීමේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේවැඩසට න 01 34450.00 43025.00 45 
05 වෘත්තීලේමංකපත්ේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේවැඩසට න 01 - - 54 
06 කදම්පිලන්ේදැනුවත්ිරීමක කේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේවැඩසට න 16 29390 29390 992 
07 වෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේකසේව්වේ,බ්දීමේසපුීග,) - - - 1206 
06 වෘත්තිලේ්්යාලලේස්නනලේවැඩිදිුණුේසපුීග,) - - - 417 
09 අවන්නමටේ,ක් ලවූවන්ේසද ්ේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේවැඩසට න 64 - -- 1566 
10 රැිරල්ේසම්ජ්ේවැඩසට න 01  34750 29 
11 උදය්නේ්ළමේ්්රනේවැඩසට න 01  31350 35 
12 අවශයත්මතේපුහුණුේවැඩසට න 02  19900.00 59 
13 වයවස්ල්ත්වේසංවයානනේපුහුණුේවැඩසට න 02  90375 111 
14 ත්ක් ල්ණි්ේස ලේ,බ්දිමේවැඩසට න 01  12000.00 41 
15 සෘුේරැිරල්ගතේිරරිම    63 
16 රැිරල්ේ100ේවැඩසට න 01  21000.00 656 

 

 

මිනිස් ල සහ රැකිරක් ලෂා කදපාර්තකම්වීතුකේ මානව සම්පත් ස්වර්ධන නිළධාරිවීකේ වාර්ෂික ප්රනතිය  2012 
5  දිස්ත්රීක් ල කමකම් කාර්යාලකජවාර්ෂික ප්රනතිය) 
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අනුේ 
අං්ල 

වැඩසට ේකන්ේනමේ වැඩසට න්ේ
සංාය්ව 

අනුමතේමුඛද, විලද කේ්,ේමුඛද, ්රති,්භින්ේේ
සංාය්ව 

01 ස්ම්නයේකපළේසිුඛන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශ 14 - - 462 

02 
උසස්ේකපළේසිුඛන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේ
වැඩසට න 

06 - - 164 

03 අභයන්තරේඋප්ධින්ීමේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේවැඩසට න 01 34450.00 43025.00 45 
04 වෘත්තීලේමංකපත්ේවෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේවැඩසට න 01 - - 51 
05 වෘත්තීලේම්යාකගෝපකීශේකසේව්වේ,බ්දීමේසපුීග,) - - - 160 
06 වෘත්තිලේ්්යාලලේස්නනලේවැඩිදිුණුේසපුීග,) - - - 65 
07 අවධානම  ලක් ල ගවවී සදහා වෘත්තීය මාර්කනෝපකීය වැඩස හන 03 - -- 125 
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3.13 ආපදා අ්යය 

2017ක්රේමේ 14ේ වනේ දිනේ .6කතොටමුඛම,ේ්ස,ේ්න්දේන්ලලෑක කේ  දිසිේආපද් තත්ත්වලේ ක ේන කවන්ේ පවුමේ 393්ේ

ස්ම්ජි්යින්ේ1670ක් ලේආපද්වටේ,ක් ලේවූේඅතරේ33 කදකනකු මිලේලනේ,දි.න ව්,ේ,ැබූේසංාය්වේ11ිර.ේ ්නිේවූේනිව්සේ

 ්ේඅවද්නමේක ේන කවන්ේබවත් ්රනේ,දේනිව්සේගේන274ිර.ේආපද්ේ්ළමන්්රේේඅම්තය්ංශක ේජ්්ති්ේආපද්ේ

ස නේකසේව් මනයස්ය්නලේමන්න්ේ,බ්ේකදනේ,දේමුඛදමේ්රතිප්දනේඋපකලෝගීේ්්රේගනිමින්ේක්ොළඹ දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ක ේ පූයාේේ අධීක් ල්ේලේ  ්ේ මඟේ කපන්වීමේ මතේ ක්ොක,ොන්න්ව ්ර්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්,ලේ මන්න්ේ

ුඛරක් ලෂිතේමනයස්ය්නේගතේක්ොටේපිසූේආ ්රේ ් සනීප්රක් ල්්ේප ුඛ් කේසපලේ,දි.ේපිසූේආ ්රව,ටේඅමතරවේවිලන්ේ

සළ්්ේදේ,බ්දීමටේ්ටුන  සිදුේ්රේ්ත. 

.6කතොටමුඛම,ේ්ස,ේ්න්කීේඅනන රින්ේවිපතටපත්වූවන්ටේස නේසැ,සීම. 

 
2017.12.31ේදිනටේ්රගතිල 

 අනුේ
අං් විලද කේවිස්තරල මුඛද,සුණ) 

1 වි්මප  නිව්ස  සඳ ්ස170 x 4,000,000/=) 
        
680,000,000.00  

2 මිලේන්ලේඅල සඳ ්ේවන්දි 

           
30,000,000.00  

3 මිලේන්ල අලකේේඅවමංග,ේ්ටුන ේසඳ ් 

                 
590,500.00  

4 ුණ.250,000/= බැන්න්ේගෘ භ්ණ්ඩේ ්නිේදීමන්වේසඳ ් 
           
26,500,000.00  

5 ුණ.200,000/= බැන්න්ේනව්තැන්ේදීමන්වේසඳ ් 
           
27,800,000.00  

6 ුණ.50,000/= බැන්න්ේකුීේනිවැසිලන්ටේ,බ්දුන්ේදීමන්ව 
             
1,350,000.00  

7 ුණ.10,000/= බැන්න්ේ්රව් නේදීමන්ව 
             
1,580,000.00  

8 
නිව්ස තක් ලකසේුණේවන්දිේකගවීමේසඳ ්ස ්නිේවූේ ්ේ
අවද්න ක) 

        
250,071,950.00  

9 

.6කතොටමුඛම, වීේගබඩ්ේසංකීයාේලේරැඳවු කේ
මනයස්ය්නලක් ලේක,සේස්ස්ේිරීමමේසඳ ්ේසසිකමන්තිේ ්ේ
වැලි මි,දීේගැනීම) 

                 
587,900.00  

10  දිසිේස න සඳ ්  

                 
126,140.00  

 
එකතුව 

     
1,018,606,490.00  
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2017 වයා්ක ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ලේකවතේ්රන්නේවශකලන්ේ ේඅක්රේමේමසේ14ේ වනේදිනේක්ොක,ොන්න්වේ

්ර්කීය ලේ කම් කේ ක්ොඨාස්ශක ේ .6කතොටමුඛම,ේ ්රකීශක ේ ේ ස්ය්පිතේ ්රේ තිබූේ ්සළේ ්න්දේ න්ලලෑමේ

ආපද්ව, මැයිේ මසේ ්තිේ වූේ ගංවන රේ ආපද්වේ  ්ේ කනොවැ කබයාේ මසේ ්තිේ වූේ ුඛන්ුඛළංේ ආපද්වේ බ,ප්නේ

,දි.ක්ොක,ොන්න්වේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශක ේ.6කතොටමුඛම,ේ්රකීශක ේ ේස්ය්පිතේ්රේතිබූේ්සළේ

්න්දේන්ලලෑමේආපද්වේක ේන කවන්ේපවුමේ393්ටේඅලත්ේපුීග,යින්ේ1670ක් ලේආපද්වටේ,ක් ලවිල,මැයිේමසේ

්තිේවූේගංවන රේආපද්කවන්ේපවුමේ14050්ටේඅලත්ේපුීග,යින්ේ55223ක් ලේආපද්වටේ,ක් ලවිල, කනොවැ කබයාේ

මසේ්තිේවූේුඛන්ුඛළංේආපද්ේතත්ත්වක ේපවුමේ 8525්ටේඅලත්ේපුීග,යින්ේ 29947ක් ලේආපද්වටේ,ක් ලවිල.ේ

කමමේආපද්ේතත්ත්වලන්ටේපත්ේවීේුඛරක් ලෂිතේමනයස්ය්නව,ේ ්ේ අසමේවැසි, ඥ්තිේනිව්සේව,ේසිටිේපිරිස්ේ

කවතේආපද්ේ්ළමන්්රේේඅම්තය්ංශක ේජ්්ති්ේආපද්ේස නේකසේව්ේමනයස්ය්නලේමන්න්ේ,බ්කදනේ,දේ

මුඛදමේ්රතිප්දනේඋපකලෝගීේ්රේගනිමින්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේපූයාේේඅධීක් ල්ේලේ ්ේමඟේ

කපන්වීමේමතේඒේඒේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ේමන්න්ේපිසූේආ ්රේ ්ේසනීප්රක් ල්්ේප ුඛ් කේසපලනේ,දි.ේ

පිසූේආ ්රව,ටේඅමතරවේතමේනිව්සේලය්ේතත්ත්වලටේපත්ේවූේපිරිස්ේකවතේසතිල්ටේඅවශයේවිලන්ේසළ්්ේදේ

,බ්ේ දීමටේ්ටේුන ේ්රේ්ත.කමමේආපද්වන්ේක ේන කවන්ේ ්නිේ වූේනිව්සේ සඳ ්ේ ේ ලිලි්ේ අත්ති්්රමක් ලේ

ක,සේුණ.10,000/=ක් ලේ,බ්දීේ්තිේඅතරේජ්්ති්ේරක් ල්ේේභ්රේ අරමුඛ,ේමන්න්ේ ්නිේපූයාේේවන්දිේ,බ්ේ දීමේ

සඳ ්ේ්ටුන ේසිදුේ්රේ්ත. 

 

* ගංවන රින්ේආපද්වටේපත්ේප්ලින්දේනුවරේ්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශලේන ,ේපිහිටිේ,ක් ලපනාරේපැ,ෑදේගක කේ

කදමළේ්ණ්්්සේවිදය්,ක ේසිුඛන්ේසඳ ්ේප්සැමේඋප්රේේසහිතේප්සැමේබෑේේ50ක් ලේ2017.06.02ේදිනේ

ප්ලින්දේනුවරේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ක ේස ්ලේදේ්තිවේකබද්ේකදනේ,දී. 

ේ      
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දිස්ත්රික් ල්ලේ-ේක්ොළඹ 
       

්ර්කීය ලේකම් කේ
්්යාල්,ල 

,බ්ේකදනේ
,දේ
ස කපූයාේේ
්රතිප්දනේ
සුණ.) 

ස නේකසේව්ේසැපයීම 
(්රති,් උන්/පවුම) 

        

ස නේකසේව්ේසැපයීම 
(්රතිප්දන) 

  

පිසූේ
ආ ්ර 

විලන්ේ
සළ්් නිව්සේ ්නි 

වග්ේ
 ්නි මරේ න ව්, 

ප්සමේ
උප්යාේ 

ප්රි. 
භ්ණ්ඩ 

මුඛලුේ
තැන්කගයිේ
උප්රේ 

ප්නීලේ
ජ්,ල කවනත් පිුඛේආ ්ර විලන්ේසළ්් 

වග්ේ
 ්නි 

    
පූරේ අයාන 

           ක්ොළඹ 154764 
               කදහිව, 58425.1 
               රත්ම,්න 286175 60 17 

          
63225 51300 

 කමොර කව 202797.8 
               ්ැස්බෑව 84280 
               ම රගම 

                ක ෝම්ගම 2010538 58 13 
          

859729 1034359 
 ප්දුක් ල් 928981 3236 848 

          
152665 776316 

 සීත්ව් 4980358 2306 1827 
   

1 
      

2115216 2766300 
 ්ඩුකව, 5815169 3561 2349 

          
3261612 2499990 

 ක්ොක,ොන්න්ව 45761162 6321 6321 
          

11000 4602258 
 ශ්රීේජ්ලවයානනපුර 110324 168 

           
36045 

  තිඹිරිගස්ල්ල 51478.1 
               දිස්ත්රික් ලේකම් කේ

්්යාල්,ල 5043708 
               කමම මසේම්න වේසුණ.) 

              කපර ම්සලේදක් ලව්ේස කපූයාේේම්න වේසුණ.) 
             මුඛලුේම්න ව 65488160 15710 11375 
   

1 
    

0 
 

6499492 11730523 
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3.14 දිස්ත්රික් ල ඉඩම් පරිහරත සැලසුම් කාර්යාලය 

වැඩස හන ක්රියාත්මක කළ ස්ථමිානය කභෞතික ප්රනතිය ලිලය ප්රනතිය 

ඉලක් ලකය 2012 .12.00 

දින  ප්රනතිය 

කවවීකර තිබු 

ප්රතිපාදන ු. 

2012. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

00 දින  ප්රනතිය 

ු. 

 
ප්සැම/ේ්රජ්්ේදැනුවත්ේ
ිරීමේක කේවැඩසට න් 

 
ක්ොළඹ.්ැස්බෑවඇප්දුක් ල්ඇක ෝම්ගමඇකමොර කවඇ 
රත්ම,්නඇසීත්ව්ඇම රගමඇකදහිව,ඇ්ඩුකව,ේ
ස ේක්ොක,ොන්න්වේලනේ්ර්.ේකම.ේක්ො. 
 

 
වැඩසට න්ේ
11ක් ලේපැවැත්ේ

වීම 

 
වැඩසට න්ේ
11මේඅවසන්ේ
්රේ්ත 

 
27ඇ500.00 

 
27ඇ500.00 

 
්ර්කීය ලේුඩ කේ
පරි රේේේසැ,ුඛ කේ
කලෝජ්න්ේක්රිල්වටේ
නැන්වීක කේවය්පෘති 
 

 
්ැස්බෑවේ්ර්කීශිලේකම් කේක්ොඨාස්සලේමඩප්තේ
ග්ර්.ේනිේවසම 

 
වැඩසට න්ේ01ේ
ක් ලේිරීමම 

 
වැඩසට නේේ
අවසන්ේ්රේ

්ත 

 
50ඇ000.00 

 
49ඇ976.00 

 
ග්ර්.6ලේේදින්දු්මේපි කේ 
දැකීක කේවැඩසට න 

 
්ැස්බෑව්ර්.කම.ක්ො.ස් කපො,) 
ප්දුක් ල්්ර්.කම.ක්ො.සඅංග කපිටිල)ේ
ක ෝම්ගම්ර්.කමක්ො.ස් න ඩුවේනැකගනහිර) 
සීත්ව්ේ්ර්.කම.ක්ො.ස්ඩුකගොේඩේඋන ර) 
ම රගම්ර්.කම.ක්ො.සක්ොඨාට්වේ නැකගනහිර)ේ
්ඩුකවක,්ර්..කම.ක්ොසබකඨාකව,)ේ
ක්ොක,ොන්න්ව්ර්කම.ේක්ො.සමුඛමකමරිල්වේඋන ර) 
 
 

 
වැඩසට න්ේ07ේ 

 
වැඩසට න්ේ
07ේඅවසන්ේ
්රේ්ත 

 
350ඇ000.00 

 
349ඇ415.00 

 
්ර්කීය ලුඩ කපරි ේේ
සැ,ුඛ කේ්මි ක 

 
ක්ොළඹඇ.්ැස්බෑවඇප්දුක් ල්ඇක ෝම්ගමඇකමොර කවඇ
රත්ම,්නඇසීත්ව්ඇම රගමඇකදහිව,ඇ්ඩුකව,ඇශ්රි
ජ්ලවයානනපුරේක්ොඨාකඨාේස ේක්ොක,ොන්න්වේලනේ
්ර්.ේකම.ේක්ො.ේ 

 
වැඩසට න්ේ12ේ 

 
වැඩසට න්ේ
12මඅවසන්ේ
්රේ්ත 

 
15ඇ000.00 

 
15ඇ000.00 
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ජ්්ති්ේපරිසරේ
සංරක් ල්ේේ

වැඩසට නසපුනුණද) 

 

 
ක්ොළඹේ ්ර්.ේ කම.ක්ො.-ේ ්ැ,ණිේ ගඟේ ුවුරේ
සංරක් ල්ේේවය්පෘතිල 

 
වැඩසට න්ේ01ේ
යි 

 
වැඩසට නේේ
අවසන්ේ්රේ

්ත 

 
46000.00 

 
46000.00 

 
කමොර කවේ ්ර්.ේ කම.ක්ො.-ේ කබොමකගොඩේ ගඟේ
ජ්,ලි,්ශ්රේසංරක් ල්ේේවය්පෘතිල 
 

 
වැඩසට න්ේ01ේ

යි 

 
වැඩසට නේේ
අවසන්ේ්රේ

්ත 

 
50ඇ000.00 

 
50ඇ000.00 

 
ප්ංශුේසංරක් ල්ේේ
ක්රමකේදේීළන්බඳේ
පුහුණුේවැඩසට නේ 
 

 
දිස්ත්රික් ලේුඩ කේපරි රේේසැ,ුඛ කේ්්යාල්,ල 

 
වැඩසට න්ේ01ේ

යි 

 
වැඩසට නේේ
අවසන්ේ්රේ

්ත 

 
6460.00 

 
6460.00 

 
ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේ
කතත්බි කේ ්ේ
ප්රිසරි්ේසංකේදීේේ
්රකීශේආරක් ල්්ේිරීමමේ
පින්බඳේව්යාත්ව 
 

 
දිස්ත්රික් ලේුඩ කේපරි රේේසැ,ුඛ කේ්්යාල්,ල 

 
ව්යාත්ේ01ේයි 

 
ව්යාත්වේ
අවසන්ේ්රේ
නැත 

 
ේේේේේේේේේ- 

 
- 

 

ලිලය එකතුව 

5ේ46ඇ960.00 546ඇ371 
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01. ග්රාමීය ය දිබඳදුකම ළිටු දැකීකම් වැඩස හන 

කහෝමානම ප්රා .කම .කකත.කහතුඩුව නැකනනහිර ග්රා.නි.වසම  

                                                                          

සහකාර අධයක් ලෂ(දි.ඉ.ප )පා්ශු ස්රක් ලෂත                ඒ අනුව කුට්ටි කාණු කයතදන ලද  ඉඩමක් ල 

 ක්රමකේද ළිබඳ හ  දැනුවත් කරන අවස්ථමිාව     

            
                            

   කඩුකවල ප්රා.කම.කකත  කට්කවල ග්රා .නි.වසකම්  කදවැටි පා්ශු ස්රක් ලෂත ක්රමය  
ස්ථමිාපනය කරන අවසථ්මිාවක් ල 
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20. ප්රාකීය යඉඩම් පරිහරත  සැලසුම් කයෝගනා  ක්රියාව  නැවීමකම් වයාපෘතිය මඩපාත 

ග්රා.නි .වසම 

                                                                                                                                                                              

                                                             

  

 

 

 

කතෝරානත් ඉඩම්වල කපර තත්ත්වය                                     ඉඩම් සැකතාම  අදාළ දැනුවත් කිරීම් 

                                                                                 

                           

 

 

 

    

 

      ේේේේ 
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00.ගාතික පරිසර ස්රක් ලෂත වැඩස හන )පුනුදය5  

      කකතළව ප්රා .කම කකතට්ඨාසකජ  කියාත්මක  ග කැලණි න  ඉවුර ස්රක් ලෂත 

වයාපෘතිය  

 

 

 

 

 

 

ේේේේේේේේේේේේේ ේේේ

පයාන්ු්න්ේප්කයාේබටේපැළේසි කවීමටේකපරේ                     බටේපැළේසි කවීකමන්ේපුඛ    

   

 

  

 

 

 

 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේන්ග,ග කවීදිලේබටේපැළේසි කවීමටේකපරේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේබටේපැළේසි කවීකමන්ේපුඛ 

  කමතරටුව ප්රා.කම .කකත .ක තමකනතඩ න  ගලලිලාශ්ර ස්රක් ලෂත වයාපෘතිකජ 

ක තක කනතඩසිරි මාවත කකඩතලාන පැළ සිටුමම සහ පැළ ආරක් ලෂාව  කයතදා ඇති 

ආවරත 

                                                 ේේේේ  
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3.15 ගාතික ළමාරක් ලෂත අ්යය 

දිස්ත්රික් ල  වැඩස හන 
    අනු  

අ්කය වැඩස හන 
වැඩස හවී 

ස්යාව අනුමත මුදල වියදම් කළ මුදල ප්රතිලාි  ස්යාව 
1 දිස්ත්රික් ලේ්රගතිේසම්ක,ෝචනේරැස්වීම 6 17,500.00           17,500.00  14 

2 අුණේේදිරනේරට්ේචිරේ්රදයාශනලටේ
චිරේකතෝර්ගැනීමේසදිස්ත්රික් ල) 

1                3,000.00              
3,000.00  

20 

3 දිස්ත්රික් ලේළම්ේසංවයානනේ්මි ක 3              39,650.00          39,650.00  150 

4 නිවසේපදන කේ්රගත්ේමුඛ.ළ.සංේ
පින්බදේමුඛ.සං.ේනිළන්ීමන්ේපුහුණුේ
ිරීමම 

1              14,000.00           14,000.00  14 

5 දරැවන්ේ ද්වඩ්ේගැනීක කේල පත්ේ
ක්රමකේදේපින්බදේම්යාකගෝපකීශලේ
පින්බඳ නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමම 

1              28,700.00           27,000.00  30 

6 මුඛමේළම්විල ගැටළුේ දුන්ේගැනීක කේ
කක් ල්්ර පීමක් ල්ේල   

9              20,000.00           20,000.00  80 

7 වැලික්න්කලන්ේපි ක  අතරට  නිලමුඛේ
වය්පෘතිල 

5            100,000.00          96,600.00  480 

8 කපෝ්ේලේපින්බඳේකපරේප්සැමේ
ගුුණවුණන්ේදැනුවත්ේිරීමමේඋදෑසනේ
ආ ්රේකේකම වැදගත්්මේපින්බඳ 

5              50,000.00           50,000.00  430 

  
  31                   272,850.00               

267,750.00  
1218 
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ප්රාකීය ය කමකම් කකතට් ාය මට් මිවී ක්රියාත්මක කරන ලද වැඩස හවී වල ප්රනතිය 5 අමාතය්ය ප්රතිපාදන මත) 

      

අනු  
අ්කය වැඩස හන 

වැඩස හවී 
ක්රියාත්මක කරන 

ලද ප්රා.කම 

කකතට්ඨාය ස්යාව අනුමත මුදල වියදම් කළ මුදල ප්රතිලාි  ස්යාව 

1 
මුඛමේළම්විලේ්ර්කීය ලේ
ස කබන්ධී්රේේ්මි ක 

13 

             39,000.00  
                
37,384.00  625 

2 

අුණේේදිරනේරට්ේචිරේ්රදයාශනලටේ
චිරේකතෝර්ගැනීමේ්ර්කීය ල 
වැඩමුඛළුව 13 

             91,000.00  
                
88,545.00  1373 

3 

මුඛමේළම්විලේරැ්වරේලේ ්ේ
සංවයානනේපින්බඳේජ්්ති්ේසතිලේ
දුණවන්ේසද ් 13 

         195,000.00               
194,965.00  705 

4 

මුඛමේළම්විලේරැ්වරේලේ
 ්සංවයානනපින්බඳේජ්්ති්ේසතිලේ
කදමේපිලන්ේසද ් 13 

           97,500.00                  
96,600.00  580 

5 
ක,ෝ්ේළම්ේදිනේවැඩසට න්  
්ර්කීය ලේවැඩසට න් 13                   195,000.00  

             
195,000.00  750 

6 ළම්ේදිරිලේගුුණේදීමන්ව 13         1,233,000.00  
          
1,119,000.00  

                             
410  

7 
උත්තමේපූජ්්ේගැබිණිේමේවුණන්කේේ
කපෝ්ේේදීමන්ව 13          356,146,000.00  

     
356,146,000.00  

                     
178,073  

8 

කපරේප්සැමේදුණවන්ේසද ්ේ
උදෑසනේආ ්රේකේ,ක් ලේ,බ්ේදීක කේ
වැඩසට න 2         4,013,500.00  

          
2,557,024.00  5089 

9 

නිවසේපදන ක්රගත්ේමුඛමේළම්විලේ
සංවයානනේවැඩසට න  
(්ර්ක්ම්්) 13                     52,000.00  

                
52,037.00  563 

10 ඔටිස කේපින්බඳ පුහුණුව  2                     40,000.00            80 
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40,000.00  

11 

කපර ප්සැමේදුණවන්ේසද ්ේ
උප්රේේකබද්ේදීම (අනය්පන)  2            254,561.16  

        
254,561.16    

12 
විකශේ් අවශයත්ේසහිතේදරැවන්ේ
සද ්ේඋප්රේේ,බ් දීම  2            100,000.00  

        
100,000.00    

13 දිව් ුඛරැකු කේමනයස්ය්න  1            179,280.00  
        

179,280.00    

      ප්රතිපාදන රහිතව ක්රියාත්මක කරන ලද මුම ළමාවිය ස්වර්ධන වැඩස හවී  ප්රනතිය දිස්ත්රික් ල හා ප්රාකද්ීය ය මට් මිවී 

      අනු 
අ්කය  

මුදම සැපයු ආයතනය  ප්රධාන වැඩස හන  ක්රියාකාරකම  2017.11.30 
ලිලය ප්රනතිය  

කභෞතික ප්රනතිය  

1 ජ්න්ධිපති කම් කේ්්යාල්,ක ේ
කපෝ්ේේඅංශල  

කපර ප්සැමේගුුණේ
පුහුනුේවැඩසට න  

කසෞාය  ්ේකපෝ්ේල  
ස කබන්නේදැනුවත්ේිරීමම  

410,000 වැඩසට න්  

2 ප්සැමේදන්ත චිිරත්ස්ග්රල  දන්තේකසෞාය 
වැඩසට න්ේ
පැවැත්වීම  

කප.ප්.දුණවන්,ගුුණවුණන් 
කදමේපිලන්ේදැනුවත් 
ිරීමම  

  6 

3 බස්න්හිරේප,්ත්ේආුයාකේද 
කදප්යාතක කන්න ව  

කපෝ්ේල පින්බදේ
දැනුවත්ේිරීමම  

කප.ප්.ේගුුණවුණන් 
කදමේපිලන්ේදැනුවත් 
ිරීමම  

  6 

4   දිව් ුඛුණකු කේ
මනසය්්නේ
ස.6ක් ල්ේල  

්රමිතිේපරික් ල්්ව    ්ර්මේ්්.10  

5 කසෞාය දවදයේ්්යාල්,ල  කපෝ්ේල පින්බදේ
දැනුවත්ේිරීමම  

කප.ප්.ේගුුණවුණන් 
කදමේපිලන්ේදැනුවත් 
ිරීමම  

  4 
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6 ම්ග කපුර ෆුඩස ්  කප.ප්.ගුුණ . ළම්ේ
ආරක් ල්්වේපින්බඳේ
දැනුවත් ිරීමම  

්රයම්න්රේපින්බඳ    1 

  ්න්්යා ආලතනල  කසෞන්දයාල 
වැඩසේට න  

කප.ප්.ේදුණවන්   2 
ගුුණවුණන් කදමේපිලන් 
දැනුවත්ේිරීමම  

  ජ්න්ධිපති කම් කේ්්යාල්,  ළම්ේආරක් ල්්ව 
පින්බඳේදැනුවත්ේ
ිරීමම  

දිව් ුඛුණකු කේමනස්ය්නේ
ප්ලි්්වන්  

  2 

  ජ්න් වැලිේවත්තේපදනම  විශ්ව ළම්ේදිනේ
වැඩසට න  

දුණවන් සද ්ේ
වැඩසට න්   

  2 

  ක්රිඩ්ේඅම්තයංශල  ශරිරේුඛවත්ේ
වැඩසට න  

කප.ප්.ේදුණවන්ගුුණවුණන් 
සද ්  

  6 

    ආගමි් බැතිේගීේ
ස ේආගමි්ේ
වැඩසට න්  

කප.ප්.ේදුණවන්ගුුණවුණන් 
සද ්  

  3 

  සංස්්ෘති් අම්තයංශල  කසෞන්දයා 
වැඩසට න්  

කප.ප්.ේදුණවන්ගුුණවුණන් 
සද ්  

  6 
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  පරිවාස හා ළමාරක් ලෂක කසේවා කදපාර්තකම්වීතුව ය කත් 2012 ප්රනතිය 

 

අනු 

අ්කය 
වැඩස හන ප්රතිපාදන - ලැීමමි ප්රතිපාදන  -  වියදම් ප්රතිලාීනවී 

  රාගය රාගය 

කනතවන 
රාගය රාගය 

කනතවන 
 

1 දිස්ත්රික් ලේළම්ේසභ්කේේදුණවන්ේ ්ේේ 

්ර්කීය ේළම්ේසභ්කේේදුණවන්ේමක් ලවේ

්ර්කමේමඨාටමින්ේප්සමේකනොලනේ

දුණවන්ේස කබන්නවේස.6ක් ල්ේලක් ලේ

සිදුේිරීමමේේේේ 

92000. - 92000. - 168 

2 ළම්ේඅයිතිව්සි් කේආරක් ල්්ේිරීමමේේ

ස කබන්නකලන්ේළමුඛන්ේදැනුවත්ේ

ිරීමක කේවැඩසට න්ේපැවැත්වීම 

 

9000. - 9000. - 000 

0 ්ර්කීය ලේළම්ේහිමි් කේ්රවයානනේ

නි,න්ීමන්කේේම්සි්ේ්රගතිේ

සම්ක,ෝචනේරැස්වීම 

 

15000. - 15000. - 120 

4 දිස්ත්රික් ලේළම්ේසභ්කේේළමුඛන්ේසඳ ්ේ

විකශේ්ේවැඩසට න්ේපැවැත්වීම 

1.න්ල්ත්වේපුහුණුේවැඩසට න 

2.අනය්පනේච්රි්්ව 

10000. - 10000. 16551 125 

5 ක,ෝ්ේළම්ේදිනේසැමුණ කේඋත්සවල 15000 - 15000. 6200. 85 
 
 

6 අයාය්න්විතේළම්ේසභභ්ගීත්වේ

පින්බදවේළ.හි.්ර.නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේ

ිරීමම 

18000. - 18000. - 15 

2 ළම්ේසංවයානනේමනයස්ය්නේදුණවන්ේ

ස ේදිස්ත්රික් ලේළම්ේසභ්කේේදුණවන්ේ

සඳ ්ේඅත්දැකී කේහුවම්ුණේ

වැඩසට න 

52550. - 52550. 26000. 100 

8 වීදිේදුණවන්කේේේකපෝ්ේලේ

නංව්ලීමේස ේමමේකදම්පිලන්කේේ

කසෞායේතත්වලේනංව්ලීක කේ

වැඩසට න 

00000. - 00000. - 92 
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පරිව්සේ ්ේළම්රක් ල්්ේකසේව්ේකදප්යාතක කන්න වේේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේේ්රගතිලේ-ේ2017 

ළම්ේහිමි් කේ්රවයානනේනි,න්ීමන්ේේ-ේ15 

්ර්කීය ලේකම් කේක්ොඨාස්ශේේේේේේේේ-ේ13ේ 

 

අනුේ
අං්
ල 

වැඩසට න ්රතිප්දනේ
,ැබී කේේ-ර්ජ්ය 

්රතිප්දනේවිලද ක වැඩසට න්ේ
සංාය්ව 

්රති,්භින් 

   ර්ජ්ය ර්ජ්යේකනොවන   
1 ්ර්කීය ලේළම්ේ

සංවයානනේ් ක ක 
39000.00 39000.00 - 52 2030 

2 ග්ර්.6ලේළම්ේසංවයානනේ
්මි ක 

64500.00 64500.00 11000.00 61 2707 

3 ළම්ේඅදයාශේග කම්න 45000.00 45000.00 53825.00 74 4069 

4 ්ර්කීය ලේළම්ේසභ් 130000.00 130000.0 61025.00 52 2743 

5 ළම්ේසම්ජ්ේස්කේච් ්ේ
නි,න්ීමන්ේපුහුණුේ
වැඩසට න් 

300000.00 300000.0 - 45 667 

6 ළම්රක් ල්්වේපින්බඳවේ
දැනුවත්ේිරීමක කේ
වැඩසට න් 

169000.00 169000.0 363290.00 295 23661 

7 ්ැප්ුණේකදගුුණේආන්රේ
වැඩසට න 

466000.00 466000.0 127000.00 156 77 

6 දවදයේආන්ර 25000.00 25000.00 - 3 4 

9  දිසිේවිපත්ේආන්ර 34500.00 34500.00 - 2 9 

10 නිවුන්දුණේආන්ර 20000.00 20000.00 - 2 5 

11 කපෝ්ේේආන්ර 5000.00 5000.00 43000.00 16 74 
12 අනය්පනේඋප්රේේ

,බ්දීමේසඳ ් 
39000.00 39000.00 111050.00 32 560 

13 නැේේදිරිලේආන්ර 12000.00 12000.00 - 12 1 

14 ක,ෝ්ේළම්ේදිනල 39000.00 39000.00 709400.00 16 7006 

15 ළම්ේසංවයානනේ
මනයස්ය්නේවැඩසට න්ේ
සඳ ් 

146100.00 146100.0 - 6 915 

16 අවන්න කේදුණවන්ේ
සඳ ්ේආරක් ල්ේේ
සැ,ුඛ කේස්ස්ේිරීමම 

1964436.00 1964436. - 71 123 

17 ළම්ේසම්ජ් - - 366230.00 224 9596 
18 ක,ෝ්ේළම්ේදිනේක්ොඩේ

මුඛදම 
123595.00 123595.0  1 100 
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ළමා ආරක් ලෂාව ළිබඳ හ  වාර්ෂික ප්රනතිය - 2012 

කකතළව දිස්ත්රික් ල ප්රනතිය 

අනුේ
අං්ල 

වැඩසට න වැඩසට න්ේ
සංාය්ව 

කවන්ේවූේමුඛද, 
ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 
ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ම්සි්ේ්රගතිේසම්ක,ෝචනේරැස්වී කේපැවැත්වීම 12 42900.00 30000.00 12 
02. ළම්ේශ්රමි්ත්වලේපින්බඳේප්සමේළමුඛන්ඇේගුුණවුණන්ේ ්ේ

කදම්පිලන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

01 16000.00 16000.00 156 

03. ගැ ැණුේදුණව්කේේජ්්තයන්තරේදිනේදිස්ත්රික් ලේසැමුණ කේ
උත්සවලේපැවැත්වීම 

01 50000.00 50000.00 342 

04. ළම්ේසංවයානනේමනයසය්්නේඅධීක් ල්ේ වැඩසට න 03 9000.00 9000.00 තිඹිරිගස්ල්ලේ්ර්.කමේබ,ේ
්රකීශක ේේළම්ේ
සංවයානනේමනයස්ය්නේ
3්ේදුණවන්ේ 

05. දිස්ත්රික් ලේළම්ේසංවයානනේ්මි කේවැඩසට න්ේපැවැත්වීම 03 39650.00 39650.00 150 

06. අන්තයාජ්්,ේුඛරක් ලෂිතත්වේපින්බඳවේනි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේ
ිරීමක කේවැඩසට න්ේපැවැත්වීම 

01 46500.00 47200.00 43 

07. ළමයින්ටේමකරහිේහිංසනලේඅවසන්ේිරීමමේසඳ ්ේවූේ
ඒ්්බීනේ්රකේශක ේලිලි්ේදත්තේරැස්ේිරීමමේපින්බඳේපුහුණුේ
වැඩමුඛළුවේ 

01 14750.00 14750.00 44 
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ප්රාකීය ය මට් මිවී ප්රනතිය 
1.රත්ම,්න 
අනුේ

අං්ල 

වැඩසට න කවන්ේවූේමුඛද, 

ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 

ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ප්සමේළම්ේආරක් ල්්ේ්මි කේවැඩසට න්ේ 16000.00 16000.00 30*6 

02. ළම්ේආරක් ල්්වේපින්බඳවේදැනුවත්ේිරීම කේසිදුේ්රනේ

නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

5000.00 5000.00 50 

03. ළම්ේසංවයානනේමනයසය්්නේඅධීක් ල්ේේවැඩසට න් 9000.00 9000.00 ළ.සං.මේ03 

04. ුඛරක් ලෂිතේළම්ේග කම්නේවැඩසට නේසබකඩෝවිටේ්රකීශල) 25000.00 25000.00  

05. ජ්්ති්ේළම්ේආරක් ල්්ේඅධි්්රිකලන්ේ,බ්ේදුන්ේ,ැප්කටොප්ේ

පරිගේ්ලටේදවරස්ේ්රතිකරෝන්ේමෘදු්්ංගලේ්න ළත්ේිරීමමේ 

1890.00 1890.00  

 

2.ේකදහිව, 
අනුේ

අං්ල 

වැඩසට න කවන්ේවූේමුඛද, 

ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 

ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ප්සමේළම්ේආරක් ල්්ේ්මි කේවැඩසට න් 16000.00 16000.00 30*6 

02. ළම්ේආරක් ල්්වේපින්බඳවේදැනුවත්ේිරීම කේසිදුේ්රනේ

නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

5000.00 5000.00 40 

03. ළම්ේසංවයානනේමනයසය්්නේඅධීක් ල්ේේවැඩසට න් 9000.00 9000.00 ළ.සං.මේ03 

04. ුඛරක් ලෂිතේළම්ේග කම්නේවැඩසට නේ 25000.00 25000.00 300 

05. ක,ෝ්ේළම්ේදිනේසැමුණ කේවැඩසට නක් ලේපැවැත්වීම 49000.00 49000.00 150 

05. ජ්්ති්ේළම්ේආරක් ල්්ේඅධි්්රිකලන්ේ,බ්ේදුන්ේ,ැප්කටොප්ේ

පරිගේ්ලටේදවරස්ේ්රතිකරෝන්ේමෘදු්්ංගලේ්න ළත්ේිරීමමේ 

1890.00 1890.00  

 

 

 

 

 

 



118 
 

3.ේක්ොළඹ 
අනුේ

අං්ල 

වැඩසට න කවන්ේවූේමුඛද, 

ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 

ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ප්සමේළම්ේආරක් ල්්ේ්මි කේවැඩසට න් 16000.00 18000.00 30*6 

02. ළම්ේආරක් ල්්වේපින්බඳවේදැනුවත්ේිරීම කේසිදුේ්රනේ

නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

5000.00 5000.00 40 

03. ළම්ේහිත්්.6ේප්සමේපරිසරේනියාම්ේලේිරීමක කේ

වැඩසට නේ-ේ2ේඅදිලර 

23000.00 23000.00 45 

04. ුඛරක් ලෂිතේළම්ේග කම්නේවැඩසට නේ 25000.00 25000.00  

 

4.ේම රගම 
අනුේ

අං්ල 

වැඩසට න කවන්ේවූේමුඛද, 

ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 

ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ප්සමේළම්ේආරක් ල්්ේ්මි කේවැඩසට න් 16000.00 18000.00 30*6 

02. ළම්ේආරක් ල්්වේපින්බඳවේදැනුවත්ේිරීම කේසිදුේ්රනේ

නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

5000.00 5000.00 40 

03. ළම්ේසංවයානනේමනයසය්්නේඅධීක් ල්ේේවැඩසට න් 12000.00 12000.00 ළ.සං.මේ04 

04. ුඛරක් ලෂිතේළම්ේග කම්නේවැඩසට නේ 25000.00 25000.00 30 

05. ක,ෝ්ේළම්ේදිනේසැමුණ කේවැඩසට නක් ලේපැවැත්වීම 40000.00 40000.00 150 

 

5.ේ්ඩුකව, 
අනුේ

අං්ල 

වැඩසට න කවන්ේවූේමුඛද, 

ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 

ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ප්සමේළම්ේආරක් ල්්ේ්මි කේවැඩසට න් 16000.00 16000.00 30*6 

02. ළම්ේආරක් ල්්වේපින්බඳවේදැනුවත්ේිරීම කේසිදුේ්රනේ

නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

5000.00 5000.00 50 

03. ුඛරක් ලෂිතේළම්ේග කම්නේවැඩසට නේ 25000.00 25000.00 25 
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6.ේක්ොකළොන්න්ව 
අනුේ

අං්ල 

වැඩසට න කවන්ේවූේමුඛද, 

ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 

ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ප්සමේළම්ේආරක් ල්්ේ්මි කේවැඩසට න් 16000.00 18000.00 30*6 

02. ළම්ේආරක් ල්්වේපින්බඳවේදැනුවත්ේිරීම කේසිදුේ්රනේ

නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

5000.00 5000.00 50 

03. ුඛරක් ලෂිතේළම්ේග කම්නේවැඩසට නේ 25000.00 25000.00 40 

 

7.ේ්ැස්බෑව 
අනුේ

අං්ල 

වැඩසට න කවන්ේවූේමුඛද, 

ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 

ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ප්සමේළම්ේආරක් ල්්ේ්මි කේවැඩසට න් 16000.00 18000.00  

02. ළම්ේආරක් ල්්වේපින්බඳවේදැනුවත්ේිරීම කේසිදුේ්රනේ

නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

5000.00 5000.00  

03. ළම්ේසංවයානනේමනයසය්්නේඅධීක් ල්ේේවැඩසට න් 9000.00 9000.00  

04. ුඛරක් ලෂිතේළම්ේග කම්නේවැඩසට නේ 25000.00 25000.00  

 

6.ේකමොර කව 
අනුේ

අං්ල 

වැඩසට න කවන්ේවූේමුඛද, 

ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 

ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ප්සමේළම්ේආරක් ල්්ේ්මි කේවැඩසට න් 16000.00 16000.00 30*6 

02. ළම්ේආරක් ල්්වේපින්බඳවේදැනුවත්ේිරීම කේසිදුේ්රනේ

නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

5000.00 5000.00 50 

03. ළම්ේසංවයානනේමනයසය්්නේඅධීක් ල්ේේවැඩසට න් 15000.00 12500.00 ළ.සං.මේ05 

04. ුඛරක් ලෂිතේළම්ේග කම්නේවැඩසට නේ 25000.00 25000.00 250 

05. ජ්්ති්ේළම්ේආරක් ල්්ේඅධි්්රිකලන්ේ,බ්ේදුන්ේ,ැප්කටොප්ේ

පරිගේ්ලටේදවරස්ේ්රතිකරෝන්ේමෘදු්්ංගලේ්න ළත්ේ

ිරීමමේ 

1690.00 1600.00  
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9.ේසීත්ව් 
අනුේ

අං්ල 

වැඩසට න කවන්ේවූේමුඛද, 

ුණ. 

විලද කේ්ළේමුඛද, 

ුණ. 

්රති,් උන්ේසංාය්ව 

01. ප්සමේළම්ේආරක් ල්්ේ්මි කේවැඩසට න් 16000.00 18000.00  

02. ළම්ේආරක් ල්්වේපින්බඳවේදැනුවත්ේිරීම කේසිදුේ්රනේ

නි,න්ීමන්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න 

5000.00 5000.00  

03. ළම්ේසංවයානනේමනයසය්්නේඅධීක් ල්ේේවැඩසට න් 6000.00 6000.00  

04. ුඛරක් ලෂිතේළම්ේග කම්නේවැඩසට නේ 25000.00 25000.00 40 

05. ජ්්ති්ේළම්ේආරක් ල්්ේඅධි්්රිකලන්ේ,බ්ේදුන්ේ,ැප්කටොප්ේ

පරිගේ්ලටේදවරස්ේ්රතිකරෝන්ේමෘදු්්ංගලේ්න ළත්ේිරීමමේ 

1890.00 1890.00  
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3.16 විකීයකසේවා නියුත්කි කාර්යා්යය 

වැඩසට න ක්රිල්්්රම ්රති,් උන් 

අම්තලංශලේමන්න්ේපවරනේ්ටුන ේ්ර්කීශිලේ
මඨාටකමන් ක්රිල්තමිරීමමේපිලිබදේඅධීක් ල්නල 

සිලළුමේ්ර්කීය ල කම් කේ්්යාල්,ව,ේසංවයානනේනි,න්රින්ේ
අධීක් ල්ේල  

විකීශ රැිරල්  සංවයානනේ
නි,න්රින්  

අම්තලංශලේමන්න්ේපවරනේ්ටුන ේ්ර්කීශිලේ
මඨාටකමන් ක්රිල්තම්වීක කේ්රගතිල 

ම්සි් ්රගතිේසම්ක,ෝචනේක් ලේරැස්වී කේ6ේක් ලේපැවැත්වීම විකීශේරැිරල්  සංවයානන 
නි,න්රින් 

පවුමේපුඛබි කේව්යාත්වේ,බ්ේදීකමදිේසිදුවන 
අවබ්විතලන්ේවැ,ැක් ලවීම 

ර්ජ්්්රිේදිනකපොත  නඩත්න  ිරරිමේසන  කද්ල්දේනැතිදේලනේවග, 
ක,ොේේකපොතේනඩත්න ේිරරිමේසන  කද්ල්දේනැතිදේලනේවග, 
නියාකීශිත/නියාකීශේකනෝරනේ,දේපවුමපුඛබ් කේව්යාත්ේ
කමාේලේනඩත්න ේිරරිමේසන  කද්ල්ද නැතිදේලනේවග  
අධීක් ල්ේල  

විකීශේරැිරල්  සංවයානන 
නි,න්රින් 

 අම්තය්ංශල   කවතේ,ැකබනේපැමිනිලිේව,ටේ
අම්තය්ංශලේමන්න්ේපවත්වනේවිමයාශනේව,ටේස ල 
දැක් ලවීම 

,ැබුණුේපැමිනිලි  සඳ ් මැදි ත්ේවීම.ේඅවශයලේව්යාත්ේ
අම්තයංශලටේේුදිරිපත්  ිරීමම 

පැමිනිලිේ8ක් ල 

්ර්/කම් කේ්්යාල්,ව,ේවිකීශේරැිරල්  සංවයානනේ
නි,න්රින්කගේපුහුණුේඅවශත්ේ දුන් ගැනීම 

සම්ජ් ව්යාත්ේසැ්සීමේ ්ේපවුමේසංවයානනේසැ,ුඛ කේසැ්සීමේ
පින්බදේසංවයානනේනිළන්රින්ට පුහුණුේසැසිේ2 ්ේපැවැත්වීම.ේ
නි,න්රින්ේගේනේ38 

්ර්/කම් කේ්්යාල්,ව,ේවිකීශේ
රැිරල්  සංවයානනේනි,න්රින් 

්ර්/කම් කේ්්යාල්,ව,ේවිකීශේරැිරල්  සංවයානනේ
නි,න්රින්ේපුහුණුේිරීමම 

 පුහුණුවී කේසංවින්නලේිරීමම  ්ේකමක ලවීම ්ර්/කම් කේ්්යාල්,ව,ේවිකීශේ
රැිරල්  සංවයානනේනි,න්රින් 

 විගමනි් පවුමව,ේුඛභස්නනලේසඳ ්ේපවුමේ
සංවයානනේසැ,ුඛ කේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමේස ේඅධීක් ල්නල 

්ර්.ක,  කඨාටමින්ේසංවයානනේසැ,ුඛ කේ28අධීක් ල්නල  විගමනි්ේපවුමේ28 

 විගමනි් පවුමව,ේුඛභස්නනලේසඳ ්ේවිකශේ්ේ
වැඩසට න්ේක්රිල්ත්ම්ේිරීමමේස ේඅධීක් ල්නල 

විකීශ ගතවනේශ්රමි්ල්කේේපවුමේව,ේස්ම්ජි්ලන්ේ
ලි,ය්,මන්්රේල, ළම්රක් ල්ේල, මත්ද්රවය නිව්රනේ
වැඩසට න්ේ2ේක් ලේරත්ම,්නේ්ර.ක,සේහින්දුේවිදයකල) 

 විගමනි්ේපවුමේව, ස්ම්ජි්ලන්ේ
26 

අම්තයංශලේවිසින්ේුම,නේව්යාත්ේසැ්සීම 

 ්රගතිේසම්ක,ෝචන  රැස්වී කේව්යාත්.ේසංවයානනේනි,න්රින්කගේ
ම්සි් ්රගතිේඅධීක් ල්නේව්යාත් 

්රගතිේසම්ක,ෝචනේරැස්වි කේව්යාත්ේ

6. නි,න්රින්කගේම්සි්ේ්රගති 
අධීක් ල්නේව්යාත්ේ11ක් ල 

අම්තයංශක ේදිස්ත්රික් ලේදත්තේපීනතිලේපවත්ව් ගැනීමේ
 ්ේල්වත්්්ලීනේිරීමම 

 දිස්ත්රික් ලේදත්තේපීනතිල සැ්සීම 
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3.12 ක්රීඩා අ්යය  

අනුේ
අං්ල 

 
වැඩසට න 

 
ස භ්ඟීේවූේ
සංාය්ව 

 
විලදම 
සුණ) 

 
 
01). 

 
ජ්්ති්ේක්රීඩ්ේ ්ේශීමරේුඛවත්ේ්රවයානනේසතිලේනිමිත්කතන්ේ
පැවති වැඩසට න්. 
 

1)ේර්ජ්යේකසේව්ේනි,න්ීමන්කේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේදිනල 
2)ේපුීගලි්ේකසේව්ේදිනල 
 
3)ේළම්ේ ්ේම්තෘේදිනල 
 
4)ේේවනිත්ේදිනල 
 
5)ේවැඩිහිටිේ ්ේආබ්නේසහිතේේේේේේවුවන්කේේදිනල 
 
6)ේතුණේේදිනල 
 
7)ේ්රජ්්ේදිනල 
 

 
 
 
 
 

175 
 

125 
 

100 
 

140 
 
75 

 
 

100 
 

125 
 

 
 
ේ 
ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
 
 
 
 
 
 
 
ේේේේ50ේ000.00ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
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ේේ  

       

  

 

 

 

 

 

 
02). 
 

 
ක්රීඩ්ේශක් ලතිේවැඩසට නේසද ්ේක්ොළඹේදිස්ත්රික් ල්ක ේන්ේ

ක්රීඩ්ේ11ේසද ්  කත්ීම කේපීමක් ල්ේල පැේත්වීම 
ේේේේේේේ1.කවොලිකබෝම                           ේේේේේේේේේේේේේේ 
ේේේේ2.කනඨාකබෝම                                        ේේේේේේේේේ 
ේේේේ3.පැසිපන්දු                                             
ේේේේ4.මම,වකපොර                                     
ේේේේ5.ප්පන්දු                                               
ේේේේ6.කබොක් ලෂිං                                             
ේේේේ7.ම,,ේක්රීඩ්                                         ේේ 
ේේේේ6.්බඩි                                               ේේේේ 
ේ9. ෑන්ඩකබෝමේ 
10.බැඩමින්ටන්ේ 
11.ක ොකීේේ 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
1300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ේ 
ේ30ේ000.00 

ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ 
03). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04). 

ම්සි්ේක්රීඩ්ේශක් ලතිේසංචිතේසද ්ේකගවී කේදිස්ත්රික් ලේක්රීඩ්ේපුහුණුේ
්ඳවුුණ    
ේේේේ1.කවොලිකබෝම                           ේේේේේේේේේේේේේේ 
ේේේේ2.කනඨාකබෝම                                        ේේේේේේේේේ 
ේේේේ3.පැසිපන්දු                                             
ේේේේ4.මම,වකපොර                                        
ේේේේ5.ප්පන්දු                                               
ේේේේ6.කබොක් ලෂිං                                             
ේේේේ7.ම,,ේක්රීඩ්                                         ේේ 
ේේේේ8.ජි කන්ස්ටික් ල                                         
ේේේේ9.රගයා                                                  ේ 
ේේේේ10.ක ොකී                                              ේ 
ේේේේ11.්බඩි                                               ේේේේ 
ේේේ ෑන්ඩේකබෝමේතරඟ්වලිල 
2017-බණ්ඩ්රගමේගෘ ස්තේක්රිඩ්ංගනල-ේජ්්ති්ේම ්ේ
ක්රීඩ්ේඋකළ,.ේ 
සමක් ලේදිස්ත්රික් ල්ලිරන්ේ20ේබැන්න්ේදිස්ත්රික් ලේ25ේ්ේක්රීඩ්ේ
ක්රීඩි්්වන්ේසද ්) 

 
 
 
 
 

600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 

 
 
 
 
 
2ඇ976ඇ460.00ේ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ේ250ේ000.00 

 



 

124 
 

3.18 රාගය භාෂා හා ප්රතිපත්ති අ්යය 

වැඩේසට නේ අනුමතේ

මුඛද, 

විලද කේ්ළේේ

මුඛද, 

වැඩසට න්ේ

සංාය්ව 

්රති,් උන්ේ

සංාය්ව 

නීතිමලේලිපිේකමාේේ,බ්දීක කේජ්ංගමේ

කසේවල 

3755340ේ/= 345600ේ

0/= 

10 5000 

ජ්්ති්ේස ජීවනේසමුඛළුවේපිහි කවීම 1300000/= 1300000/= 01 500 

අන්තයාේප්සැමේස ජීවනේසමුඛළුව 99000/= 99000/= 01 100 

ර්ජ්යේනි,න්රිේකදමළේභ්්්ේවැඩසට න 94000/= 94000/= 20 2000 

ස ජීවනේසංග කේවය්පෘති 377122/= 371722/= 06 500 

ර්ජ්යේකසේව්ේදිනේ06ේවැඩසට න්   06 700 

ර්ජ්යේකසේව්ේදිනේ12ේවැඩසට න්   02 300 

මුඛලුේම්න ව 5625462/= 5320722/= 46 9100 
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3.19 ස්ස්කෘතික ක යුතු අ්යය 

අනුේ
අං්ල 

වැඩසට න අනුමතේවුේමුඛද, විලද කේවුේමුඛද, ස භ්ගීේවුේසංා්ව 

01 සයාවේ ආගමි්ේ වැඩසට නේ -ේ කබෞීනේ ආගමි්ේ වත්ේ පිීකවත්ේ -
කබම,න්වි,ේරජ්ේම ේවි ්රලේහිංදුේආමි්ේවත්ේපින්කවත්ේ-නැදිම්,ේශ්රීේ
වි්්ණුේ ක්ෝවි,ඇමුඛස්ලි කේ ආගමි්වත්ේ පින්කවත්-ේ දවටග ේ මුඛස්ලි කේ
පමලිලඇ්කතෝලි්ේ ආගමි්ේ වත්ේ පින්කවත්ේ ේ ක්ොච්චි්කඩේ
කීවස්ය්නල 

ුණ30ේ000.00 ේුණේ30ේ000.00 ්,්්ුණවන්ේ ඇර්ජ්යේ නි,න්රින්ේ
කබෞීනඇහිංදුේ ඇමුඛස්ලි කඇ්කතෝලි්ේ
්රජ්්වේ500ේපමන 

02 දතයිකපෝංගමේවැඩසට න - - ්,්්ුණවන්ඇසිං ,ඇේ හිංදුේ ්රජ්්වේ
400ේපමන 

03 සංස්්ෘති්ේස්ලනේවැඩමුඛළුව   බි කේමඨාටක කඅංකුරේ්,්්ුණවන්ේ
300ේපමන 

04ේ කලොවුන්ේසිත්ේල්ලේවැඩසට න - ුණේ 10ේ 000.00ේ වටින්ේ
සංග්ර ලේ සඳ ්ේ අවශයේ
කක් ලක් ල 

අවුේ 16ේ -22ේ අතරේ තුණේේ
තුණණිලන් 

05 ුඛභ්විතේගීේවිලමන ේුණ120ඇ000 ුණ155ඇ292.00 60ේ -70ේ ුඛභ්විතේ ගීතලටේ ්මමේ
දක් ලවනේක්රේක් ල්්යින්ේ500ේපමන 

06 ම්යාටින්ේවික්රමසිං ේස්හිතයේඋකළ,ේ 2900.00 2900.00 දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්ලීලේ
නි,න්රින්ඇතිඹිරිගස්ල්ලේ
්ර්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්ලීලේ
නි,න්රින් 

07 කසොදුුණේ පවු,ේ වය්පෘතිලේ ලටකත්ේ ජිවත්වික කේ ්,්වේ රසේ වින්දනේ
වැඩසට න 

ුණේ32ේ000.00 ුණේ32ේ000.00 ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ල්ක ේ ්,්ේ
්ුණවන්ඇක්ොළඹ දිස්ත්රික් ලේ
කම් කේ ්්යාල්ලීලේ නි,න්රින්ේ
350ේපමන 

06 කසොදුුණේපවු,ේවය්පෘතිලේලටකත්ේගීේරසේවින්දනේවැඩසට න ුණේ10.000.00 ුණ10.000.00 ක්ොළඹේ ්ර්කීය ලේ කම් කේ
ක්ොඨාස්ශක ේ සංස්්ෘති්ේ බ,ේ
මණ්ඩ,ලේ .ග්මිණිම්ත්ේ වැඩිහිටිේ
නිව්සක ේකන්ව්සි්ේවැඩිහිටිලන්ේ
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250ේපමනේ 
09 කසොදුුණේපවු,ේවය්පෘතිලේලටකත්ේ්විලක් ලේිරලවමුඛේේවැඩසට න ුණේ6000.00 ුණේ6000.00 දිස්ත්රික් ලේ කම් කේ ්්යාල්ලීලේ

නි,න්රින්ඇතිඹිරිගස්ල්ලේ
්ර්කීය ලේ කම් කේ ්්යාල්ලීලේ
නි,න්රින් 

10 ක්ොළඹේදිස්ත්රික් ලේස්හිතයේඋත්සවල ුණ50ේ000 ුණ155621.00 ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ලේ සංස්්ෘති්ේ
බ,මණ්ඩ,ලේ ක්ොළඹේ දිස්ත්රික් ලේ
කමා්ේ සංගමක ේ
ස්ම්ජි්ලන්්,්්ුණවන්ඇප්සමේ
දුණවන්ඇවිදු මපතිේ වුණන්.ර්ජ්යේ
නි,න්රින්ේ ්න ළුේ 400ේ පමේේ
පිරිස 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

3.20   උපකීයන අ්යය 

  

දිස්ත්රික් ලේමඨාටකමන්ේපවත්වනේ,දේදැනුවත්ේිරීම කේ ්ේන්රිත්ේසංවයානනේවැඩසට න් - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 වැඩසට න වැඩසට න් 
සංාය්ව 

්රති,් උන් 
සංාය්ව 

01  අනය්පනේවැඩසට න්  09  1310  

02  රජ්ක ේනිළන්ීමන්ේසද ්ේදැනුවත්ේිරීමක කේවැඩසට න්  06  270  

03  මකනෝසම්ජ්යීලේදැනුවත්ේිරීම ක  23  883  

04  කවනත්ේආලතනගතේ ්ේ්රජ්්ේවැඩසට න්  21  378  

 

05  සක්රිලේසවන්දික කේවැඩසට න්  05 253 

06  කපෞුණ්ේසංවයානනේවැඩසට න්  03 84  

07  න්ල්ත්වේවැඩමුඛලු  02 270 

08  කවනත්  02 64 

ම්න ව  71  3532 
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්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල ේමඨාටමින්ේක්රිල්ත්ම්ේවැඩසට න් 2017ේජ්නව්රිේේසිටේකදසැ කබයා  
දක් ලව් 

  වැඩසට න්ේසංාය්ව  ්රති,් උන්ේසංාය්ව  

01  තිඹිරිගසල්්ලේේේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  114  3096  

02  ක්ොළඔේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  56  4690 

03  ්ඩුකව,ේේේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ 50 2276 

04  ජ්ලවයානනපුරේක්ෝඨාකඨාේේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  42  2685 

 
05  කමොර කවේේ්ර්කී්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  33 1812 

06  රත්ම,්නේේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  42 2139 

07  ්ැස්බෑවේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  44 2348  

08  කදහිව,ේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  42  1997  

09  ප්දුක් ල්ේේේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  03  137  

10  ම රගමේේේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  11  355  

11  ක්ොකළොන්න්වේේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ලේ 24  1177  

13  සීත්ව්ේේ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  - - 

 ේම්න ව  461 22712 
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තනිපුීග,ේඋපකීශනේස්ලනේපැවැත්වීමේ - 2017 

 

තනිපුීග,ේඋපකීශනේස්ලනේපැවැත්වීමේ -  2017 

විකයේෂ ස හවී  (දිස්ත්රික් ල මට් ම) 
 

 දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ල / 
්ර්කීය ලකම් කේ්්යාල්,ල  

කසේව්,් උන්ේසංාය්ව  පවත්වනේ,දේස්ලනේසංාය්ව  

01  දිස්ත්රික් ලේකම් කේ්්යාල්,ල  71 197 

02  තිඹිරිගසල්්ලේ්ර්කීශිලකම් කේ්්යාල්,ල  86 228 

03  ශ්රීේජ්ලවයානනපුරේක්ෝඨාකඨාේේ්ර්ේකීය ලේකම් කේන්යාල්,ල  78 132 

04  ්ඩුකව,ේ්ර්කීය ලකම් කේ්්යාල්,ල  182 196 

05  ක්ොළඹේ්ර්ක්ීය ලකම් කේ්්යාල්,ල  181 290 

06  රත්ම,්නේ්ර්ක්ීශලකම් කේ්්යාල්,ල  155 198 

ම්න ව  753 1241 

  ්ර්කීය ලේකම් කේ්්යාල්,ල  කසේව්,් උන්ේසංාය්ව  පැමිණිේව්රගේන  

07 .  ්ැස්බෑවේ්ර්කීය ලකම් කේ්්යාල්,ල  133 151 

06.  කදහිව,ේ්ර්කීය ලකම් කේ්්යාල්,ල  26  32  

09.   කමොර කවේ්ර්කීය ලකම් කේ්්යාල්,ල  106 340 

10.   ම රගමේේ්ර්කීය ලකම් කේ්්යාල්,ල  66  110 

11.  ක්ොක,ොන්න්වේ්ර්කීය ලකම් කේ්්යාල්,ල  130 150 

ම්න ව  1214 2024 
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 පාසම පාදක නියමු වැඩස හන      

ේේේ ේ 

 මකනෝසම්ජ්යීලේමැද ත්්රේේවැඩසට නේ-ේස.6කතොටමුඛම,ේකුණු්න්දේන්ලල්ම) 

ේේේේේේ ේ  
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0.21 ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාල කතතරතුු 

විස්තරල  
ක්ොළඹ කදහිව, රත්ම,්න කමොර කව ්ැස්බෑව ම රගම 

නි.්.්ර වටින්්ම නි.්.්ර වටින්්ම නි.්.්ර වටින්්ම නි.්.්ර වටින්්ම නි.්.්ර වටින්්ම නි.්.්ර වටින්්ම 
උප්පැන්නේ
ස ති්පර 

47666 -   - - 16976 - 1617650 - 27852 - 

විව් ේස ති්පර 1703 -   
21224 

 - - 3116 - 327700 - 3175 - 

මරේේස ති්පර 3406 - - - - - 797 - 76200 - 3517 - 
දැවේක ලී කේබ,පර 29 4676.50 - - 30 5175.00 2362 340350.00 292 50370.00 455  
ආද්ල කේස ති්පර - - - - 210 626040.20 - - 1196 2360666.35 311 60121.60 
වටින්් කේ
ස ති්පර 

- - - - - - - - 07 157460.00 - - 

උ්ස්ේබ,පර 62 513000.00 11 68000.00 16 67000.00 15 71000.00 42 250000.00 31 155000.00 
මත්පැන්ේබ,පර 319 136615126.00 24 3725000.00 46 16111696.99 63 7710746.00 66 13635432.03 38 17370000.00 
ව් නේබ,පර - -   31346 69460309.00 - - 61660 146107916.00 - - 
සන න්ේ ්රව් නේ
බ,පර 

- - 5 850.00 04 650.00 - - 35 4650.00 15 2550 

ක්ොන්කදොස්තරේේ
බ,පර 

- - 7 3500.00 04 2000.00 - - 22 11000.00 - - 

පස්ේ ේ ්රව් නේේ
බ,පර 

- - - - - - - - 113 19079.00 - - 

වැඩිහිටිේදීමන් 29451 55956900.00 - - 701 16704900.00 1207 26946000.00 15060 30190400.00 14471 27494900.00 
ආබ්ධිතේදීමන් 56 2031000.00 - - 67 3132000.00 61 2916000.00 1239 3717000.00 1236 3708000.00 
ස්වලංේරැිරල්ේආන්ර - - - - 03 75000.00 - - - - - - 
ම ජ්න්න්ර - - - - 660 2224550.00 1403 4432000.00 15564 7545250.00 10199 2762700.00 
පින්්්න්ර 150 900000.00 - - 45 276500.00 116 692500.00 1452 726000.00 575 287500.00 
ක් ල්ලේකරෝග්න්ර 43 21500.00 - - 01 3000.00 02 2500.00 - - - - 
,්නාුණ 06 36000.00 - - 01 6000.00 04 21630.00 636 16000.00 18 9270.00 
අනය්පනේආන්රේ ්ේ
කපෝ්ේේආන්ර 

64 526500.00 - 
- 

- 
- 

144 696000.00 94 461500.00 - 
- 

- 
- 

- - 
- - - - 

විකශේ්ේදවදය්න්ර - - - - 09 420000.00 - - - - - - 
 - -           
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විස්තරල  
තිඹිරිගස්ල්ල ක ෝම්ගම ප්දුක් ල් සීත්ව් ක්ොකළොන්න්ව ්ඩුකව, ශ්රීේජ්ලවයානනපුර 

නි.
්.
්ර 

වටින්්ම නි.්.්ර වටින්්ම නි.්.්ර වටින්්ම නි.්.
්ර 

වටින්්ම නි.්.්ර වටින්්ම නි.්.්ර වටි
න්්
ම 

නි.්.්ර වටින්්ම 

උප්පැන්නේස ති්පර - - 25069 - 52386 - - - 54797 -   - - 

විව් ේස ති්පර - - 3355 - 5074 - - - 5758 -   - - 

මරේේස ති්පර - - 5424 - 430 - - - 691 -   - - 

දැවේේ්රව් නේබ,පර 52 8970.00 484 82282.10 350 46100.00 240 41400.00 557 20127.10   - - 

ආද්ල කේස ති්පර 658    593 441330.36 - - - -   565 468005.00 

වටින්් කේස ති්පර 13 1170948.00   05 3850.00 - - - -   55 217200.40 

උ්ස්ේබ,පර 49 326500.00 22 203100.00 8 46100.00 17 144000.00 51 534000.00   57 91000.00 

මත්පැන්ේබ,පර 400 110381380 25 6296456.66 55 2270000.00 15 4150000.00 09 2640000.00   39 51274381.57 

ව් නේබ,පර - -   59820 42376679.0

0 

32774 82532574.00 - -   12127 516561441.00 

සන න්ේ්රව් නේබ,පර 02 5050.00 68 50700.00 22 4210.00 32 5150.00 - -   54 700.00 

ක්ොස්ගස්ේ ්ැීළක කේේ
බ,පර 

56        - -   - - 

පස්ේේ්රව් නේේබ,පර - - 32 70355.58 676 68040.42 32 68180.08 28 4535.21   - - 

වැඩිහිටි දීමනා - - 5100 36302800.00 5334 32056000.0

0 

11322 22644000.00 5097 2594000.00   6588 53571700.00 

ආබ්ධිතේදීමන් - - 500 3195000.00 90 3240000.00 1243 3729000.00 85 243000.00   829 2487000.00 

ස්වලංේරැිරල්ේආන්ර - -     2 46600.00       

ම ජ්න්න්ර - - 932 2861510.00 621 5984800.00 22722 6111700.00 452 550510.00   3526 858800.00 

පින්්්න්ර - - 558 687000.00   1662 831000.00 558 19000.00     

ක් ල්ලේකරෝග්න්ර - - 03 7100.00   11 342000.00   05 100.00     188 294140.00 

,්නාුණ - - 5 151.00     03 5100.00     

අනය්පනේආන්රේ ්ේ
කපෝ්ේේආන්ර 

- 
- 

- 
- 

71 318000.00 99 144600.00 1423 774500.00 503 252000.00   703 380000.00 

743 51084000.0

0 

  

විකශේ්ේදවදය්න්ර - - - - - - - - - -   - - 

සමෘීධිේස න්න්ර - - 3491 87231000.00 - - - - - -   - - 

 - -   - - - - - -   - - 
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3.22 ගිණුම් විසත්ර     

     

                 

     

                ඩී.ජී.මස්.ඒේ-ේ3 

වයාපෘති අනුව පුනරාවර්තන වියදම් 
       අමාතයා්යකජ/ කදපාර්තකම්වීතුකේ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම ස දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය-කකතළව 

  වියදම් ය ර්ෂ අ්කය :255 
      වැඩ ස හවී අ්කය හා නාමය ස 01    කමකහයුම් වැඩ ස හන 

     

වයාපෘති අ්කය / නම, පුීනක ක පඩිනඩි 

සහ සිය ම වයාපෘති සදහා අකනකුත් වියදම් 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

අයවැය 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම් 

පරිපූරක 

ප්රතිපාදන  හා 

පරිපූරක 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම්          

(+/-) 

   මු.කර.66, 69 

අනුව මාු කිරීම් 

5+/-) 

                               

මු  ශුීධ කවවී 

කිරීම්                                                                                           

(1+2+3) 

මු  වියදම් 

ශුීධ ප්රතිලලය 

ඉතිරිය / ඉක් ලමමම්                                                                                                    

(4-5) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

වයාපෘති අ්කය.01.. හා නමස සාමානය 

පරිපාලනය හා ආයතන කසේවා             

පුීග,ේපඩිනඩි 40,700,000 0 
                

725,000  41,425,000 38,613,281 2,811,719  

              

අකනකුත්ේවිලද ක 27,750,000 0 
            

(1,880,000) 27,223,000 26,042,526 1,180,474  

      
             
1,353,000        

              

උප එකතුව 68,450,000 0                 68,648,000 64,655,807 3,992,193  



134 
 

198,000  

      
 

      

වයාපෘති අ්කය.02.. හා නමස ප්රාකීය ය 

කමකම් කාර්යාල.     
 

      

පුීග,ේපඩිනඩි 542,500,000 32,566,000  
             

2,298,000  577,364,000    571,566,226  5,797,774  

              

              

අකනකුත්ේවිලද ක 99,090,000   
            

(8,676,000) 96,594,000 95,394,595 1,199,405  

      
             

6,180,000        

උප එකතුව 641,590,000 32,566,000 
               

(198,000) 673,958,000 666,960,821 6,997,179  

මු  එකතුව 710,040,000 32,566,000 0 742,606,000 731,616,628 10,989,372  

              

       

  
       ්රන්න ගේ්්ධි්්රි/ේඅනයක් ල්සමුඛදම)/ක්ොමස්රිස්ේසමුඛදම) 

 

   
දිනලේ: 
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ඩී.ජී.මස්.ඒේ-ේ4 

වයාපෘති අනුව ලිලධන වියදම් 

වියදම් ය ර්ෂ අ්කය ස                                               255                              අමාතයා්යකජ/ කදපාර්තකම්වීතුකේ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම ස දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය-කකතළව 

වැඩ ස හවී අ්කය හා නාමය ස  01 කමකහයුම් වැඩ ස හන 

      වයාපෘති අ්කය හා නාමයස 01 සාමානය පරිපාලනය හා ආයතන කසේවා 

  

ව
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
්ක
ය

 

අ
ම
ත
ම්
 අ
්ක
ය

 

  
ලි
ල
ය
ක
ර
ත
ය
 5
ස
්ක
ක් ල
ත
 

අ
්ක
ය
) 

අමතම් විස්තරය 

අයවැය 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම් 

පරිපූරක 

ප්රතිපාදන හා 

පරිපූරක 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම්     

මු.කර.66, 69 

අනුව මාු කිරීම්  

මු  ශුීධ කවවී 

කිරීම්                                  

(1+2+3) 

මු  වියදම 

                    

ශුීධ 

ප්රතිලලය      

ඉතිරිය / 

5ඉක් ලමමම්)                                                                                                                    

(3-4) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

      

 ලිලධන වත්කම් වල පුනුත්ථමිාපනය හා 

වැඩිදියුණු කිරීම       
 

  

  

2001 0 11 කගොඩනැන්ලිේ ්ේුදිිරීම ක 20,000,000   0 20,000,000 18,773,930 1,226,070 

2002 0 11 ලන්රේස ේලන්කරෝප්රේ 3,500,000   0 3,500,000 3,129,625 370,375 

2003 0 11 ව් න 3,000,000   0 3,000,000 2,822,440 177,560 

      උප එකතුව 26,500,000 0 0 26,500,000 24,725,994 1,774,006 

      ලිලධන වත්කම් අත්පත් කර නැනීම       
 

    

2102 0 11 ගෘ ේභ්ණ්ඩේ ්ේ්්යාල්,ේඋප්රේ 5,500,000     5,500,000 5,383,758 116,242 

2103 0 11 ලන්රේස ේලන්කරෝප්රේ 2,200,000     2,200,000 2,178,637 21,363 

2104 0 11 කනතඩනැගික  හා ඉදිකිරීම්       
 

    

  1 11 
දිස්ත්රික් ලේකම් ක ්්යාල්,ේසංකීයාේලේ
න්ර්ක ේන්පිට 700,000,000 192,200,000 125,000,000  1,017,200,000 1,016,049,901 1,150,099 

  7 11 කවනත්ේුදිිරීම ක 180,000,000   (125,000,000) 55,000,000 47,627,246 7,372,754 

      උප එකතුව 887,700,000 192,200,000 0 1,079,900,000 1,071,239,542 8,660,458 
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      මානව සම්පත් ස්වර්ධනය       
 

    

2401 0 11 දැනුමේවයානනලේ ්ේආලතනි්ේසංවයානනල 1,800,000   0 1,800,000 1,070,969 729,031 

      උප එකතුව 1,800,000   0 1,800,000 1,070,969 729,031 

       එකතුව 916,000,000  192,200,000  0  1,108,200,000  1,097,036,505  11,163,495  

      
්රන්න ගේ්්ධි්්රි/ේඅනයක් ල්සමුඛදම)/ක්ොමස්රිස්ේසමුඛදම) 

 

      
දිනල 

    

වයාපෘති අනුව ලිලධන වියදම් 
අමාතයා්යකජ/ කදපාර්තකම්වීතුකේ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම ස දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලය-කකතළව 

වියදම් ය ර්ෂ අ්කය :   255                                           

වැඩ ස හවී අ්කය හා නාමය ස  01 කමකහයුම් වැඩ ස හන 

      වයාපෘති අ්කය හා නාමයස 02 ප්රාකීය ය කමකම් කාර්යාල 

  

ව
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
්ක
ය

 

අ
ම
ත
ම්
 අ
්ක
ය

 

  
ලි
ල
ය
ක
ර
ත
ය
 

5ස
්ක
ක් ල
ත
 අ
්ක
ය
) 

අමතම් විසත්රය 

අයවැය 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම් 

පරිපූරක 

ප්රතිපාදන හා 

පරිපූරක 

ඇස්තකම්වීතු 

කවවී කිරීම්     

මු.කර.66, 69 

අනුව මාු කිරීම්  

මු  ශුීධ කවවී 

කිරීම්                                  

(1+2) 

මු  වියදම ශුීධ 

ප්රතිලලය      

ඉතිරිය / 

5ඉක් ලමමම්)         

(3-4) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

      මානව සම්පත් ස්වර්ධනය             

2401 0 11 දැනුමේවයානනලේ ්ේආලතනි්ේ
සංවයානනල 

2,000,000 0 0 2,000,000 1,939,581 60,419 

                  

       එකතුව 2,000,000 0 0 2,000,000 1,939,581 60,419 

      මු  එකතුව 918,000,000  192,200,000  0  1,110,200,000  1,098,976,086  11,223,914  

                                                                                                                                         ්රන්න ගේ්්ධි්්රි/ේඅනයක් ල්සමුඛදම)/ක්ොමස්රිස්ේසමුඛදම) 

          

      

දිනල 
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ඩී.ජී.මස්.ඒේ-ේ5 

වැඩ ස හවී අනුව වියදම් ලිලයකරත සාරා්යය 
 අමාතයා්යකජ/ කදපාර්තකම්වීතුකේ/දිස්ත්රික් ල කමකම් කාර්යාලකජ නම ස දිස්ත්රික් ල කමකම් 

කාර්යාලය-කකතළව 
   වියදම් ය ර්ෂ අ්කය ස 255 

               
  ලිලයකරතය 

            වැඩස හන1 * 

වැඩස හන 

2   *            

මු  එකතුව 

  

ස්කක් ලතය ස්කක් ලත විස්තරය 

ශුීධ 

ප්රතිපාදනය   

**    1                                                                          

සතය වියදම      

2                                                   

ශුීධ ප්රතිපාදනය 

**  3                                                                                                                                                                  

සතය 

වියදම  

4                                               

ශුීධ 

ප්රතිපාදනය **   

5                                                         

සතය වියදම     

6                                          

      වියදකම්  

ප්රතියතය      

(6÷5)X100   

% ු. ු. ු. ු. ු. ු. 

11 කීය ලේඅරමුඛදම 1,852,806,000 1,830,592,714 0 0 1,852,806,000 1,830,592,714 99 

12 විකීශේේල     

 
        

13 විකීශේ්රද්න     
 

        

14 ්රතිපූරේලේ්රනුේ,බනේවිකීශ  ේල     
 

        

15 ්රතිපූරේලේ්රනුේ,බන  විකීශ  ්රද්න     
 

        

16 ්රතිප්යාශවීලේඅරමුඛදම     
 

        

17 විකීශේමුඛ,යලනේආශ්රිතේකීය ලේපිරිවැල     
 

        

21 විකශේ්ේනීතිේකසේව්     
 

        

  එකතුව 1,852,806,000 1,830,592,714 0 0 1,852,806,000 1,830,592,714 99 

 
* ඩී.ජී.මස්.ඒ 5 (i) අනුවේමක් ලේමක් ලේවැඩේසට න්ේලටකත්ේ්තිේඅගලන්ේ්න ,ත්ේ්රන්න.  

             

 
** ඩී.ජී.මස්.ඒ 1ේහිේ4ේවනේතීුණවටේකලොමුඛගතේ්රතිප්දන 

      
 

*** දශමසය්්නේරහිතවේ%ේසඳ න්ේ්රන්න. 
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මු.කර.506(2) ප්රකාර ඉහත සහහවී අත්තිකාරම් ගිණුම්වල හා තැවීපත් ගිණුම්වල අවසාන කයේෂය, පුීනල ගිණුම්වල අදාල ලැමසත්ු සමන සසහා, එම සැසඳුම් ප්රකායය 

විනතකාධිපති කවත වාර්තා කල  ව  තහවුු කරමි. 
තැන්පන ේන්ණු කේඅං්ේසට න්ේිරීමක කදීේභ්ණ්ඩ්ග්රේමුඛද්රිත සට කන්ේ්න ,ත්ේස කපූයාේේන්ණු කේඅං්ලේ්න ,ත්ේ්,ුන ේඅතර,අක්රිලවේපවතින  න්ණු කදේක ලිදරේේ්,ේ
ුන ල. 

* අක්රිලවේපවතින න්ණු කදේක න්දරේේ්ළුන ල 
      රගකජ නිලධාරීවීකේ අත්තිකාරම් ගිණුම.                                       ු. 

    දිස්ත්රික් ල කම් කේ්්යාල්,ක ේකපොත්ේඅනුවේකශේ්ල 
 

173,240,529 
   

  ම්න ්ළ්:ේසැසනා කේකනොිරීමකමන්ේ2013.12.31    සිටේුදිරිලටේමනේකශේ්ල 
 

1,150,694 
    වැරදි බැරේිරීම කේ-ේතිඹිරිගසල්්ලේ්ර්.කම.්්ේ**  10,000 
      

     අඩු්ළ්: වැරදිේක,සේ රේිරීම ක   

 
1,150,693.89 

       ක්ොකළොන්න්වේ්ර්.කම.්්ේ**  140,475 
    තිඹිරිගසල්්ල ්ර්.කම.්්ේ**  4,000 
    භ්ණ්ඩ්ග්රක  කපොත්ේඅනුවේකශේ්ල 

 
174,256,748 

   කවනස 
     කවනස  කහේතු  

      ** සඳ න්ේ්රේ්තිේවටින්් කේ2018 ම්යාන ේමසේන්ණු කේස්ර්ංශල මන්න්ේනිවැරදිේිරීමමටේ්ටුන ේ්රේ්ත. 
   

කපතදු තැවීපත් ගිණුම 
      

දිස්ත්රික් ල කම් කේ්්යාල්,ක ේකපොත්ේඅනුවේකශේ්ල 6003/0000/00/0001/0000/000 0.00 
   භ්ණ්ඩ්ග්රක  කපොත්ේඅනුවේකශේ්ල 6003/0000/00/0001/0000/000 -10,000,000.00 
 කවනස 

 
-10,000,000.00 

 
කවනස  කහේතු  

      

ම්ුණේපරලිරන්ේ්ති වූේවරදිර 
      

  
    ්රන්නේගේ්්ධි්්ීම/අනයක් ල්සමුඛදම) /ක්ොමස්රිස්ේසමුඛදම) 

  

  
      දිනය 
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ස්තුතිය . . . 
 

කමමේකපොතේස්ස් ිරීමමේසඳ ්ේ 
අවශයේකතොරන ුණ ,බ්දුන්ේ 
අංශේ්රන්නීන්ේ්න ළුේ 

ස ්ලදුන්ේසිලළුමේකදන්ට... 
 

நன்றி . . . 
இப்புத்ைகத்தைத் ையாரிப்பைற்கு 

பைதவயான விபரங்கதள வழங்கிய 

கிதளத் ைதலதம உத்ைிபயாகத்ைர்கள் 

மற்றும் அதனத்து ஊழியர்களுக்கும்.... 

 
THANK YOU . . . 

 
To all Includes heads of branches  

who assisted providing necessary  

details to prepare this report. 

 
 

 

 


